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Nos termos do Artigo 20º ponto 1- dos Estatutos vem a Direção propor à
Assembleia Geral que sejam aprovados o Plano de Atividades e Orçamento
para o Exercício de 2014 e respetivo Parecer do Conselho Fiscal.
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1. Introdução
Num momento em que Portugal atravessa uma das crises mais difíceis da nossa
história e com fortes reflexos na área social, seria falta de realismo enunciar um Plano
de Atividades que não tenha em linha de conta a situação que vivemos.
Num quadro acentuado de políticas de austeridade orçamental, não podemos
ficar indiferentes a um conjunto de medidas que se devem refletir num misto de regras a
implementar.
O Plano de Atividades e Orçamento de 2014 da Santa Casa, assenta sobretudo
num orçamento de contenção e de sustentabilidade financeira.
A Instituição continua apostar no apoio e colaboração com outras entidades que
direta ou indiretamente promovem a qualidade de vida das crianças, jovens e idosos
tendo como objetivo melhorar os serviços prestados, minimizar custos, eliminar
desperdícios e acima de tudo rentabilizar os recursos humanos.
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2. Enquadramento Histórico
A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela (SCMM) é uma Instituição Particular
de Solidariedade Social, que atua no território abrangido pelo concelho de Mirandela.
Como realidade e identidade próprias, a SCMM existe desde 1518, ano da sua
fundação, e segundo os seus Compromissos, é uma associação de fiéis, sem fins
lucrativos, constituída na ordem jurídica canónica, que tem como missão praticar a
caridade cristã e satisfazer carências sociais, pela prática das 14 Obras de Misericórdia e
segundo os princípios da Doutrina Social da Igreja.
A sua fundação teve como matriz a Misericórdia de Lisboa, criada pela Rainha D.ª
Leonor em 1498, cuja finalidade prioritária era atenuar os efeitos de uma sociedade
caracterizada por graves e enormes carências de ordem material e espiritual.
Seguramente que a miséria humana, que se verificava na cidade de Lisboa, encontravase, também, por todo o reino e, infelizmente, Mirandela não era exceção. É neste
contexto socioeconómico que a população mirandelense, certamente com a liderança de
alguém ilustre e influente, decidiu fundar a sua Misericórdia, seguindo o preceito das 14
Obras de Misericórdia, apenas 20 anos após a fundação da de Lisboa. Desde essa data
até hoje, manteve esta Instituição uma atividade permanente, nunca se desviando dos
princípios em que assentou a sua fundação e dos objetivos que se propôs atingir,
desenvolvendo meritoriamente a sua ação, desde sempre, na proteção social e
assistência a carenciados, mais tarde na saúde com a criação e manutenção do Hospital
da Misericórdia, e mais próximo de nosso tempo, com o funcionamento de diversos
equipamentos educativos.
Nascida para socorrer os desfavorecidos e os mais necessitados, a SCMM soube
perpetuar-se ao longo de cinco séculos, com a ajuda dos irmãos que a serviram e dos
beneméritos que com ela partilharam os seus bens, expandindo-se e adaptando-se aos
tempos modernos. Hoje, a SCMM tenta acompanhar as transformações sociais e
económicas da sociedade portuguesa, criando novos serviços adaptados às necessidades
emergentes. É neste contexto, que a SCMM, seguindo a visão e os princípios
estratégicos que norteiam o plano e orçamento para o próximo ano, retoma a área da
saúde com a criação da Unidade de Cuidados Continuados, “João Paulo II”, amplia o
campo de atuação na área educativa, a curto prazo, com a implantação da Escola do 1.º
Ciclo do Ensino Básico, e recupera e restabelece a área religiosa do culto divino com a
restauração em curso e futura abertura da Igreja da Misericórdia.
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3. Enquadramento Institucional
A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela é uma Instituição de Solidariedade
Social, multi secular, detentora de um património monumental e histórico,
desempenhando desde sempre um papel de charneira no Concelho, sempre ao dispor do
próximo. A crescente visibilidade da Instituição, que assume, no meio populacional em
que se insere, um papel cada vez mais preponderante, garante o investimento e a aposta
no desenvolvimento e a procura de um serviço cada vez de mais qualidade.
Com a evolução dos tempos e em resposta às crescentes solicitações da
sociedade atual e dos cidadãos naturais e residentes no concelho, a Santa Casa é, sem
sombra de dúvida, a Instituição de Solidariedade Social mais influente no meio em que
exerce a sua influência.
Vamos continuar fiéis aos princípios de continuar afirmar a nossa multisecular
missão da responsabilidade social que são as obras da Misericórdia.
Missão
Praticar a caridade cristã e exercer a solidariedade social, de acordo com as 14
Obras de Misericórdia e segundo os princípios da Doutrina Social da Igreja.
Visão
Ser uma referência local, regional e nacional ao nível da qualidade, da eficácia,
da sustentabilidade e da diversidade da prestação de serviços à comunidade.
Valores

Humanismo
Solidariedade

Igualdade

Ética

Verdade
Cooperação
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Política da Qualidade

•

Promover a qualidade de vida dos clientes;

•

Garantir a satisfação das necessidades e interesses dos clientes;

•

Promover a integração e autonomia do cliente no novo contexto de vida;

•

Promover um Plano de Desenvolvimento Individual ativo e dinâmico;

Direitos e Deveres dos Clientes
A Carta de Direitos e Deveres da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela foi
elaborada em compromisso com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,
destacando-se:
• Dignidade
• Liberdade
• Igualdade
• Solidariedade
• Cidadania
A respetiva Carta de Direitos e Deveres pode ser consultada no site da SCMM
(http://scmmirandela.wordpress.com/) bem como nos Regulamentos Internos de cada
uma das nossas Valências.
Estruturas de Suporte/ Apoio
A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela facilita aos seus clientes a escolha e
o acesso a pessoas que os representem e/ou estruturas/processos de apoio/suporte. Para
isso a Instituição informa os seus clientes sobre quais as pessoas/estruturas que os
representem/ apoiem e ainda sobre como ter acesso a essas pessoas que os representem
e/ou estruturas/processos de apoio/suporte.
Perante isso, foi desenvolvida a seguinte lista, que vai sendo reestruturada,
aperfeiçoada e disponibilizada de variadas formas, tais como, por exemplo no site da
instituição (http://scmmirandela.wordpress.com/) e nos diversos equipamentos da
SCMM.
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4. Órgãos Sociais
ASSEMBLEIA GERAL
CARGO
Presidente
Secretário
Secretário

NOME
José Baltazar Gomes Aguiar
José Alexandre Neves Milheiro de Oliveira
Artur Horácio Gomes Assis
MESA ADMINISTRATIVA

Cargo
Provedor
Vice-Provedor
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Suplente
Suplente
Suplente

Nome
Manuel João Morais Araújo
Rui Fernando Moreira Magalhães
Albino Henrique Rodrigues Costa
Alzira augusta Ferreira
António Joaquim Pereira Figueiredo
António Venâncio Ribeiro de Castro
Fernando Santos Lopes
Agostinho José Costa
Manuel da Conceição Mateus
Alfredo José da Silva
CONSELHO FISCAL

CARGO
Presidente
Primeiro Secretário
Segundo Secretário
Suplente
Suplente

NOME
António João Almeida Lima
José Pereira de Barros
Luís Albano Santos Carvalho
António Alexandrino Pinto
José Joaquim Ribeiro
CONSELHO GERAL

CARGO
Afonso Henriques Costa,
Eng.º José Baltazar Gomes Aguiar
António Delfim Bahamonde Alves
António João almeida Lima
António Malhadas Barroso Sousa
Pedro Beato, Prof.
Cónego Silvério Benigno Pires
Dinis Humberto Veiga, Prof.
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Jorge Eduardo Guedes Marques, Eng.º
José Maria Lopes Silvano, Dr.
José Maria Vaz, Prof.
Manuel da Conceição Mateus
Manuel João Morais Araújo, Eng.º
Marcelo Jorge Lago
Maria da Conceição F. C. Diogo da Silva
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5. Linhas Estratégicas
A intervenção da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela continuará a pautar-se
em 2014 pelo que está definido nos seus Compromissos e que constará da sua Missão,
Visão e Valores. Há que reforçar a sua componente religiosa e o rigoroso cumprimento
das 14 Obras de Misericórdia que devem projetar-se em todas as suas atividades e
valências.
Após uma década de investimentos estruturantes que respondem a necessidades
sociais e educativas fulcrais, o mote terá de passar por outros objetivos estratégicos
vocacionados para a sustentabilidade financeira, para a consolidação e qualificação de
respostas sociais, para a busca da excelência numa óptica de melhoria contínua e para o
constante aperfeiçoamento pessoal e profissional dos seus colaboradores, apostando na
formação.
Sustentabilidade financeira
A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela continuará em 2014 a executar o
Plano de Redução de Despesas e Aumento de Receitas, o que exige o empenho de
todos. Isso exigirá, também, o apoio essencial do Revisor Oficial de Contas e da
implementação de um Sistema de Controlo Interno que melhore as funções orçamentais
e contabilísticas. Nesse desiderato, centralizará também as cozinhas que servem os
utentes e outros destinatários. Exige-se rigor, bom senso, ponderação e uma cultura de
poupança e de redução do desperdício, procurando sempre os melhores preços na
aquisição de bens e serviços sem perda da qualidade exigível, uma gestão profissional
do sector do aprovisionamento e um aumento da produção da vertente agrícola e
frutícola.
Na busca dessa sustentabilidade financeira haverá também de racionalizar
recursos, apelar à criatividade e honrar os compromissos com os fornecedores e com os
colaboradores. É tempo de unir esforços, de realizar sacrifícios e de sermos todos
parcimoniosos. É o futuro que está em jogo e a imagem da instituição que está em
causa.
Consolidação e qualificação de respostas sociais
A SCM de Mirandela vai continuar a privilegiar o apoio domiciliário na asserção
de que a institucionalização terá de ser um último recurso, mantendo as pessoas no seu
Santa Casa da Misericórdia de Mirandela
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meio natural e junto dos seus familiares, amigos e conhecidos. O ano 2014 poderá ser
também o ano do arranque da Escola do 1º Ciclo do Ensino Básico Antónia Beliz ao
encontro das expectativas de muitos pais e encarregados de educação que anseiam por
uma resposta educativa e pedagógica diferente e inovadora. Essa nova valência terá de
entroncar também na procura de respostas mais adequadas ao nível de todos os serviços
da Rede Educativa da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, aí incluindo o Centro
de Acolhimento Temporário para crianças desprovidas de meio familiar normal.
Tendo a Cantina Social atingido o limite da sua capacidade de resposta (100
refeições diárias), que se destinam preferencialmente, a consumo externo, haverá que
continuar apenas a ser criterioso na distribuição de refeições e a canalizar quem
necessita para outras respostas internas e externas, como o Banco Solidário, a Loja
Social, a Cruz Vermelha Portuguesa ou a Câmara Municipal de Mirandela através do
Plano de Emergência Social e do Regulamento de Apoios Económicos a estratos sociais
desfavorecidos, além da intervenção de entidades do Estado. A Santa Casa da
Misericórdia manterá e reforçará as parcerias que forem necessárias e procurará ter uma
resposta ativa e articulada ao nível da Rede Social no sentido de evitar ao máximo
omissões ou sobreposições no apoio social.
No que concerne aos Lares de Idosos, 2014 será o ano do pleno funcionamento do
Lar de São Pedro Velho no intuito de dar resposta a uma franja considerável do norte do
concelho de Mirandela. Em relação aos restantes lares de idosos, a aposta terá de ser na
melhoria da qualidade, na diversificação de respostas, na animação dos idosos e no
reforço dos seus laços familiares.
O Clube Vida precisa de aumentar o número de utentes e isso passa por reforçar
campanhas de publicidade e por conceder benefícios e regalias, sobretudo a quem é
irmão. Idêntica filosofia deverá ser implementada na Parafarmácia para aumento das
suas vendas.
Tudo faremos, o possível e o impossível, para que 2014 seja também o ano do
início do funcionamento da Unidade de Cuidados Continuados. A SCM tem realizado
um esforço financeiro considerável e está a pagar os juros dos empréstimos que contraiu
para a aquisição do imóvel, incluído escritura pública, e para o mobiliário e
equipamento da UCC. Assim, a SCMM dotou vinte colaboradoras de ferramentas
necessárias para exercer funções na UCC. O investimento não foi realizado ao arrepio
do apoio do Estado. O Ministério da Saúde e o Ministério da Solidariedade Social
apoiaram o projeto desde o início e criaram a convicção de que seriam firmados acordos
de cooperação em 2013 para possibilitar o seu pleno funcionamento, o que infelizmente
Santa Casa da Misericórdia de Mirandela
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não veio a acontecer com graves prejuízos para a SCM que esperamos não serem
irremediáveis. O Estado tem de honrar os seus compromissos e ser uma pessoa de bem,
sobretudo quando se sabe que o serviço prestado pela UCC permitirá ao Estado poupar.
Urge lançar mão de todos os expedientes para que se faça justiça.
Busca da excelência numa ótica de melhoria contínua
A SCM de Mirandela concluirá em 2014 o processo que iniciou de Certificação
da Qualidade através do Equass. O EQUASS - European Quality in Social Services é
uma iniciativa da EPR - Plataforma Europeia de Reabilitação que disponibiliza um
conjunto abrangente de serviços na área do desenvolvimento, promoção, aprovação e
certificação da qualidade, todos eles em conformidade com os requisitos Europeus para
a qualidade da prestação dos Serviços Sociais. O EQUASS tem como objetivo melhorar
o sector dos serviços sociais através do compromisso dos prestadores de serviços com a
qualidade e a melhoria contínua, e pela garantia de serviços de qualidade aos seus
clientes (utentes/pessoas servidas/utilizadores) em toda a Europa. O EQUASS pretende
contribuir para a modernização dos serviços sociais de interesse geral, no qual os
prestadores de serviços se possam distinguir e utilizar a qualidade dos seus serviços
como uma vantagem competitiva. Virão aí auto-avaliações e auditorias internas e
externas que serão bem-vindas.
Não queremos ser apenas bons mas pretendemos prestar serviços com qualidade e
com excelência. Queremos colaboradores qualificados, que saibam atender, que saibam
estar e ser na prestação de um relevante serviço social à comunidade envolvente.
Queremos que os nossos profissionais tenham orgulho na Instituição e que esta saiba
valorizá-los e premiá-los, mantendo-os dinâmicos e motivados.
Nesse propósito cabe também a melhoria da página da internet e a criação de uma
equipa ligada às questões da comunicação, da imagem e do marketing institucional.
Aperfeiçoamento pessoal e profissional dos colaboradores
Sendo a formação profissional um instrumento de Gestão de Recursos Humanos
eficaz e indispensável para atingir os objetivos de qualquer organização e um processo
global e permanente aquisição e do desenvolvimento de capacidades ou competências,
cuja síntese e integração possibilitam a adoção dos comportamentos adequados ao
desempenho profissional e à valorização pessoal e profissional, a SCM de Mirandela
continuará a desenvolver ações e atividades que visem a aquisição de conhecimentos,
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capacidades, atitudes e formas de comportamento exigidos para o exercício das funções
dos colaboradores da SCM.
Pretendemos que a formação conduza à melhoria da produtividade e a uma
melhor adaptação à mudança, com impactos francamente positivos, tanto a nível do
desenvolvimento das competências pessoais, como a nível de performance da
Instituição. Não podemos descurar a componente da avaliação de desempenho dos
colaboradores fazendo jus a todos os que procuram no dia-a-dia ser excelentes naquilo
que fazem.
O ano 2014 não será um ano fácil, antes pelo contrário. Poderá ser o ano da
consolidação financeira mas isso exige condições favoráveis que podem não se
verificar. Contudo, há que manter a fé e lutar todos os dias para que a SCM seja
uma instituição sustentável e credível.
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6. Organograma
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7. Áreas de Desenvolvimento Operacional e Estratégico
7.1. Área de Gestão Administrativa
7.1.1. Recursos Humanos
É objetivo da Mesa Administrativa qualificar, nomeadamente, os quadros técnicos
de chefia atribuindo-lhes cargos e funções de acordo com as suas aptidões e
competências, de maneira que a sua liderança possa ser mais dinâmica. Esta continua a
ser uma das aspirações dos órgãos sociais e que deve ter como lema a ética, o respeito, a
consideração e estima de todos os funcionários, utentes e comunidade em geral
projetando sempre bem alto o nome desta Instituição, multi-secular que ao longo dos
tempos apenas soube servir.
A reorganização dos recursos humanos tem de ser um processo dinâmico,
cumprindo com as normas e disposições legais, valorizando assim os seus ativos
procurando que eles sejam integrados em novas funções evitando despedimentos, neste
período de crise que o país atravessa.
A qualificação dos funcionários deve ter como meta a competência, o respeito, a
dedicação, a caridade tendo sempre presente o verdadeiro significado da palavra
solidariedade, matriz histórica da Santa Casa, expressa nos seus compromissos.
Temos de fazer mais e melhor, cada vez com menos e com total disponibilidade,
ultrapassando com um sorriso ou uma palavra amiga os inúmeros problemas que
surgem no dia-a-dia.
Os recursos humanos, a formação profissional e a certificação dos serviços e
equipamentos

constituem

assim

um

dos

principais

objetivos

da

Mesa

Administrativa. Não estão previstas progressões na carreira.
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Clube de Vida

1

Lar/SAD S. Pedro

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

12
11
1
2

5

1

10
6
1

2

1

1

Casal de Paradela

1

Horta
Parafarmácia

1

2
1

Lavandaria
Laços de Ternura

1
1

2

C.D Abreiro

1

Banco Solidário
S. Administrativos

1
1

2

1

1

17

8

1

Manutenção
Total

9

0

1
6

1

9

1

5

33 26

4

2

17

1

1

1

2

1

1

2

1

1
1

2
2

1
2

3
1
15
10
13
3
1
5
2
181

1
2

2

1

Dos 312 funcionários efetivos 6 encontram-se a gozar licença sem vencimento.
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1
1

Total

Fiel de Armazém

Escriturária/o

Psicóloga/o

1

1

1

U.C.C

Fisioterapeuta

11
22
7
6
7
4
1
8
4

C.D Mirandela
Padaria/Pastelaria

Trab. Ser. Gerais

Trabalhor Agric.

Pedreiro/Trolha

Pintor de Lisos

Chef. Departam.

Assist. Administ.

Educ. Social

Costureira

Oper. Lavandaria

Educadora Infân.

Caixa de Balcão

Aj. Acção Educat.

21
23

8

C.A.T
C.A.T.L

Aux. Educa.

Empreg.Refeitório

2

14
10

3

2

Miminho
Arco-Íris

Cozinheira/o

Encarregada/o

Engenheiro

Téc. Superior

2
1
1
1

Lar/SAD Santa Ana
Lar/SAD S. Sebastião

Técnica/o

1
1

Aj. Lar/ CD

Lar Hospitel

1
1
1

Aj. Cozinha

Lar N. Sra. da Paz

Coordenador Tec.

Quadro de
Pessoal 2014

Director/a

ͽǤͷǤͷǤͷǤ


40
38
6
24
25
9
31
27
9
8
8
5
2
4
4
16
11
16
4
2
15
8
312 
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ͽǤͷǤͷǤǤ
Categoria

Nº de Funcionários

Equipamento

Enfermeiro
Diácono
Podologista
Prof. Ballet
Farmacêutico
Capelão
Médico
Consultor Jurídico
Informática
ROC
Total

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

Lares
Lares
Parafarmácia
Clube de Vida
Parafarmácia
Lares
Lares
Instituição
Escolhas
Instituição


ͽǤͷǤͷǤǤ  
Projetos/Empresas de Inserção
Social e Estágios
PAQPIEF
Escolhas
CLDS+
Padaria / pastelaria
Horta
Estágio
Total

Número de
Funcionários
2
1
5
8
6
3
22

7.1.2. Formação profissional
Continua a ser uma estratégia da Instituição, a aposta na qualificação dos funcionários,
para desta forma responder melhor aos interesses dos seus clientes. Fazer a adaptação da
formação às novas exigências nacionais.
A Santa Casa, continua apostar na valorização e atualização dos seus funcionários
segundo a diversidade de funções. O objetivo fulcral é a aquisição de competências
favoráveis, à diversidade de qualificações e à valorização técnica e pessoal dos
funcionários. Para o ano de 2014, vamos dar continuidade às ações de formação
previstas no plano de formação, aprovadas pelo POPH medida 3.6 Qualificação para
Profissionais da Saúde através da candidatura efetuada pela empresa VianaSoft.
Formandos

Ações

Total Horas

Cuidados Paliativos

Curso

15

1

42

Tratamento de Feridas

15

1

36

Qualidade em Saúde

12

1

48

Técnicas de Posicionamento Mobilização, transferência e transporte

15

3

50

Cuidados na Higiene e Conforto

15

1

50

72

7

414

Totais
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7.1.3. Informática
O sector de informática vem desde sempre, colmatar todas as avarias que vão
surgindo no dia-a-dia, bem como a sua atualização. Espera-se para o ano 2014 a compra
de 4 computadores e a renovação das fotocopiadoras, para renovar máquinas já antigas.

7.1.4. Aprovisionamento
Prevê-se uma melhor gestão do aprovisionamento, pois com o Software
implementado desde o ano de 2012, pode-se tirar partido dos dados, e compara-lo com
os anos anteriores, fazendo desta forma uma melhor gestão nas compras e Stocks, de
acordo com as necessidades das valências, tendo sempre como meta a redução de
custos.

7.1.5. Manutenção e Transportes
A manutenção da Santa Casa requer a constituição de toda uma equipa
diversificada de funcionários encarregues de dar resposta a pequenas reparações
motivados por problemas surgidos diariamente nos diferentes equipamentos. Serão
também executados alguns projetos por administração direta, em parceria com outros
adjudicatários e indispensáveis para o bom funcionamento dos serviços, tais como:
•

Reparações no lar Bom Samaritano;

•

Hidroterapia no Clube de Vida;

•

Criação da Escola Básica 1.º Ciclo – D.ª Antónia Beliz

O sector de Transportes prevê uma melhoria significativa na rentabilidade da
utilização das viaturas através de um maior controlo/inspeção das mesmas e maior
responsabilização dos utilizadores.
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7.2. Área da Contabilidade e Finanças
Todo o processo contabilístico está dependente da entrega por parte da PACAR,
enquanto representante da empresa de software F3M, do orçamento que lhe foi
solicitado em reunião havida em Setembro/2013 para, conjuntamente com o relatório do
revisor oficial de contas e da direção financeira, ser apresentada à Mesa Administrativa
uma proposta de intervenção global.
Encontra-se em fase de elaboração o manual de procedimentos e de controlo
interno, solicitado à equipa do revisor oficial de contas, o qual deverá ser apresentado
até ao final do ano de 2013 para discussão preliminar em sessão da Mesa
Administrativa.
No domínio das seções supra identificadas constitui uma preocupação da Mesa
Administrativa a modernização deste setor, a qual passa pelas seguintes intervenções:
• Integração da gestão de recursos humanos “processamento de salários e outras
remunerações” na contabilidade o que permitirá que ao ser feito o processamento de
salários e outras remunerações na seção de recursos humanos os valores apareçam
automaticamente relevados na contabilidade. No domínio dos recursos humanos será
implementado um sistema de controlo biométrico das presenças de todos os
colaboradores da Santa Casa;
• Normalização da “gestão de utentes” através da emissão de faturas e recibos e
da abertura de contas correntes por utente. Este programa ficará também integrado na
contabilidade, onde permitirá aumentar a eficiência através da diminuição de
processamentos, resultante da própria integração, e pela muito menor probabilidade da
ocorrência de erros e omissões. Permitir-se-á, também, uma gestão mais eficiente no
domínio das cobranças e de eventuais situações de incumprimento;
• Reconciliação bancária, com carácter sistemático, de modo a obter
tempestivamente eventuais diferenças e justificação para as mesmas, que possam ter
influência no património e nos saldos das contas de depósitos à ordem;

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela
Sede - Praça 5 de Outubro, n.º16-17 * 5370-491 Mirandela

18

Plano de Atividades e Orçamento para 2014

7.2.1. Património
Inventariação física de todo o património da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela,
ao nível de cada unidade (Equipamento) de modo a existir um cadastro e registo integral
de todos os bens do ativo fixo tangível e intangível que compõem o património da Santa
Casa e, bem assim, a sua valorização e integração, para efeitos de processamento e de
relevação contabilística, no programa (software) da contabilidade;

7.2.2. Arquivo e Expediente
O arquivo morto e histórico instalado na Sede, requer um tratamento especial pelo
que se deve iniciar a classificação de todos os documentos, propõe-se um estágio
profissional na área de BAD (Biblioteca, Arquivo e Documentos).

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela
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7.3. Área da Economia Social
7.3.1. Horta/ Sector Agrícola
Neste sector continuam a ser desenvolvidas as operações culturais necessárias
no olival e amendoal de acordo com o modo de produção integrada, mediante
planificação definida, quer no casal de Paradela, quer na propriedade da Raposeira.
A constituição da “HORTA”, veio permitir uma melhor articulação entre a
produção frutícola e hortícola, em estufa e ao ar livre, da Instituição.
Pretende-se plantar videiras de uva de mesa no terreno anexo às estufas,
arrancar o olival instalado nos seis hectares anexo às instalações agrícolas do casal de
Paradela, para aí se criar a quinta pedagógica.

7.3.2. Lavandaria Sénior
A Lavandaria Sénior da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, tem vindo,
cada vez mais a ser uma área fundamental de serviço de apoio aos restantes
equipamentos da Instituição.
É neste sector, que se faz o tratamento de toda a roupa dos equipamentos, dos
utentes e das valências, bem como a do apoio domiciliário.

7.3.3. Padaria/Pastelaria – Cantinho da Avó
O principal objetivo do Cantinho da Avó é aumentar a sua produção e a
venda ao público para ajudar a viabilizar a empresa de inserção aumentando assim a
auto-estima e confiança dos funcionários e satisfazendo as necessidades de todos os
equipamentos da Santa Casa e o público em geral.
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7.3.4. Projectos e Candidaturas
Os projetos e candidaturas que a SCMM tem vindo a desenvolver ao longo dos
anos têm como principal objetivo, melhorar, recuperar e qualificar os equipamentos e
serviços prestados.
Para o ano de 2014 continuam em execução financeira as candidaturas ao ON.2:
a) Tua Mirandela- Mirandela Criativa – Recuperação e reabilitação da Igreja
da Misericórdia; b) SCMM- UCC- Convalescença e Longa-duração; c)Tua
Mirandela - Mirandela Solidária- Igreja N.ª Sr.ª da Encarnação; PRODER- Melhoria
da Qualidade de Vida – Lar S. Pedro.
Todas as candidaturas que surjam dos diferentes departamentos do estado ou
outras Entidades e que sejam uma mais-valia para esta Instituição serão objeto de
formalização.
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7.4. Área da Cultura e Comunicação
7.4.1. Culto/ Igreja da Misericórdia de Mirandela
A Santa Casa tem capelas nos principais equipamentos onde o capelão e o
diácono programam toda a actividade religiosa em conformidade com as direcções
técnicas.
A candidatura ao ON.2 para Recuperação e Valorização da Igreja da
Misericórdia foi aprovada valor de 296.774,58€, todos os mecanismos para execução da
candidatura foram iniciados em 2013.
Em Fevereiro de 2014 prevê-se a conclusão dos trabalhos de construção civil,
restauro da talha, pintura mural e toda a execução financeira.
Em Maio de 2014 prevê-se a inauguração da Recuperação e Valorização da
Igreja da Misericórdia, o que será um orgulho para a Instituição, uma vez que constituí
um valioso património classificado.

7.4.2. Museu da Misericórdia de Mirandela
Com a recuperação e valorização da Igreja da Misericórdia pretende-se criar um
Museu de Arte-sacra. Propõe-se que o museu seja não somente um espaço de
preservação de história e memória, mas também um agente de difusão e divulgação da
cultura e património do nosso concelho.
Pretende ser um espaço aberto, dinâmico capaz de fomentar diversas atividades
educativas, palestras e seminários, que estimule a preservação do património cultural,
pois os museus constituem repositórios das lembranças de uma comunidade.

7.4.3. Boletim Informativo e Publicações
O Boletim Informativo e as Publicações pretendem divulgar a todos os Irmãos
da Santa Casa, mas também a toda a comunidade, utentes e familiares, as atividades que
ao longo do ano vão sendo realizadas, assim como informar melhor e dar a conhecer o
real funcionamento e ação desta Instituição.
Para a elaboração do Boletim Informativo e demais publicações, normalmente,
de elevados custos têm que ser encontrados patrocinadores, minimizando assim os
encargos, no entanto prevê-se um gasto de 1.000,00€ (mil euros).
Relembra-se que o Boletim Informativo tem uma periodicidade semestral e que
é publicado em formato de papel.
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7.5. Área da Qualidade
A União das Misericórdias Portuguesas realizou uma candidatura ao projeto
financiado pelo POPH, medida 3.1 (cerca de 180h por misericórdia), para 25
Misericórdias a nível nacional, organizadas por regiões, das quais a nossa Santa Casa da
Misericórdia de Mirandela foi selecionada, pela sua dimensão e interesse no campo da
certificação. Perante isto, durante o ano 2013 foram realizadas várias reuniões de
trabalho para realizar/ajustar todos os procedimentos necessário para o objetivo final
que será certificar esta Santa Casa.
7.5.1. Implementação da Qualidade
Esta certificação será realizada a nível I – EQUASS - European Quality in Social
Services que é uma iniciativa da EPR - Plataforma Europeia de Reabilitação A
Certificação da Qualidade dos Serviços Sociais (EQUASS Assurance) é um programa
de certificação para garantia da qualidade e controlo de qualidade nos serviços sociais.
Uma organização que cumpra todos os critérios do EQUASS Assurance será certificada
por um período de 2 anos. O processo é supervisionado pelo Comité de Certificação do
EQUASS. O Manual para a implementação da qualidade da EQUASS Assurance regese por 10 princípios, 50 critérios e 100 indicadores.
Para apoiar esta implementação está envolvida com a nossa SCMM a União das
Misericórdias Portuguesas, a APQ - Associação Portuguesa Para A Qualidade e a
empresa Sinase.
Foi estabelecida em 2013 a Equipa da Qualidade, constituída pelos técnicos da
Instituição que já iniciaram o Plano de Ação de onde resultam documentos de trabalho
que necessitam ser ajustados e postos em prática na nossa Instituição para levar a cabo
este projeto. Todos os documentos enviados por parte deste projeto estão a ser
distribuídos pela Equipa da Qualidade de acordo com as funções que cada profissional
desempenha.
Perspetiva-se para 2014, com a colaboração da empresa Sinase, dar-se
continuação ao objetivo principal de implementar o sistema de gestão da qualidade,
elaborar um Diagnóstico Final e um Plano de Ação Final para a SCMM, de forma a
chegar à certificação EQUASS ASSURANCE.
Neste sentido, a equipa da qualidade pretende para o ano 2014 iniciar e/ou
aperfeiçoar as seguintes atividades:
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Destinatários

Objectivo
Geral

Objectivo
Específico

Atividade

Meta

Criar a Política de Ética e Código de Ética e
Desenvolver
Conduta
documentos centrais e
orientadores da
Criar a Política para a prevenção do abuso
instituição
físico, mental e financeiro dos clientes
Definir a estrutura
documental

Clientes da
SCMM

Definir o modo de
controlo da segurança
Implementar o
da informação
sistema de
Definir a metodologia
gestão da
para concretização de
qualidade e
parcerias com maisconsequente
valias para os utentes
certificação
EQUASS Definir os processosASSURANCE chave da
Organização, e sua
Monitorização

Criar o Procedimento do Controlo dos
Documentos e Registos

Responsáveis Recursos

A

Resultados
PA NA

Código de Ética e Conduta
Política para a prevenção
do abuso físico, mental e
financeiro dos clientes
Procedimento do Controlo
dos Documentos e
Registos

Elaborar o Procedimento para Gestão da
Confidencialidade da Informação

Concluir o Procedimento para Procedimento para Gestão
Gestão da Confidencialidade da Confidencialidade da
da Informação
Informação

Elaborar uma Lista de parcerias, com
objectivos definidos e mensuráveis

Assegurar uma lista das
parcerias da SCMM

Lista das parcerias da
SCMM

Elaborar os Processos-Chave: Candidatura,
Admissão e acolhimento, Plano individual,
Planeamento e acompanhamento das
actividades, Cuidados pessoais e Nutrição e
alimentação

Assegurar a efectiva
participação de 75% dos
envolvidos nos ProcessosChave

Nº de participação dos
envolvidos nos ProcessosChave

Aplicar os questionários de
satisfação, obter 50% de
satisfação através dos
questionários

Grau de satisfação obtido
nos questionários

Definir a metodologia
Elaborar Questionários de Avaliação da
de avaliação dos
Satisfação (Utentes, Famílias,
resultados obtidos, em
Colaboradores e Entidades)
termos de satisfação
Verificar o grau de
cumprimento com os
procedimentos
definidos

Concluir o Código de Ética e
Conduta
Concluir uma Política para a
prevenção do abuso físico,
mental e financeiro dos
clientes
Concluir o Procedimento do
Controlo dos Documentos e
Registos

Indicador

Equipa da
Qualidade

Recursos
Humanos

Realização de auditorias internas aos vários Realização de uma auditoria /
Nº de auditorias realizadas
processos chave
ano

Tabela 1- Plano de Atividades EQUASS - 2014

Outra preocupação desta Área será a Gestão da qualidade de dados da instituição, como por exemplo nº clientes por valência, grau de escolaridade, média
de idades entre outros dados, cada vez mais importantes de obter e analisar para delinear o mais assertivamente a estratégia e a gestão da SCMM.
Para o ano 2014 é fundamental apoiar mais o setor social, preparar melhor a instituição, procurando dar-lhe alguma sustentabilidade, sem apostar em
grandes projetos de estruturas mas sim reorganizando os recursos.
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7.6. Área da Saúde
Nas sociedades desenvolvidas a saúde é um tema predominante no discurso social
e político, bem como um objetivo primordial na vida dos indivíduos. A saúde
desempenha um papel fundamental no progresso dos países no campo económico e
social. O mercado de cuidados de saúde tem características muito particulares que o
fazem diferir de outros mercados de bens e serviços. Como exemplo, o sistema de
informação na prestação de cuidados de saúde é dominado, essencialmente, pela oferta.
Contudo é um setor com grande peso e importância nos dias que correm sendo que a
saúde é um objetivo final a alcançar por toda a população de um país.
No novo milénio existe um modelo de gestão do Serviço Nacional de Saúde
(SNS) que aproxima o setor público e o setor privado. O Estado deixa, a partir desta
altura, de ser um mero prestador e concentra-se, apenas, em financiar, coordenar e
regular. Desta forma chega-se à atualidade com um paradigma que assenta na
racionalidade económica, na gestão por objetivos e em indicadores de desempenho.
A área da saúde em Portugal tem nas últimas décadas apresentado níveis de
despesa insustentáveis, com uma taxa média de crescimento anual manifestamente
superior à taxa média de crescimento do PIB, a preços correntes, com especial relevo
desde os anos 90.
Perante isto é fundamental, a definição politica, aos níveis macro e
microeconómico, incidindo no controlo do crescimento das remunerações dos
profissionais do sector e no controlo e revisão em baixa dos preços praticados na
prestação de cuidados e produtos farmacêuticos.
O contexto e perspetivas referenciadas exigem o desenho de um plano pragmático
para executar, realisticamente, no decurso do próximo exercício, com elevados níveis de
eficiência.
7.6.1. Clube de Vida
Esta valência desenvolve a sua atividade no rés-chão do lar “O Bom
Samaritano”, desenvolve atividades na área de ginásio, dança e fisioterapia promovendo
o bem-estar e saúde dos nossos utentes e população em geral. O clube conta com o
apoio e colaboração dos fisioterapeutas e técnicos de desporto e dança.
Neste momento, falta construir as instalações de hidroterapia que inclui
balneários e piscina e proceder ao licenciamento do espaço.
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Os trabalhos de construção civil vão ser realizados por administração direta.
Pretende-se instalar o sistema de bombagem, aquecimento, filtros, robot de
limpeza e revestimento do tanque.
7.6.2. Unidade de Cuidados Continuados – João Paulo II
No quarto piso do Hospital Terra Quente S.A., em Mirandela, já está pronta a
funcionar a Unidade de Cuidados Continuados (UCC) – João Paulo II, mas a ausência
de acordos com a Administração Regional de Saúde do Norte (ARS Norte) tem adiado a
abertura deste equipamento. As suas instalações estão já repletas dos melhores e mais
avançados equipamentos à espera da chegada dos acordos. Esta Unidade resultou de
uma candidatura aprovada no âmbito do Eixo Prioritário III-Equipamentos Sociais para
a Coesão Local - "Unidade de Cuidados Continuados Integrados a Pessoas
Dependentes" pela Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Norte
2007-2013 em 26 de junho de 2009. Para esta operação foi aprovado o montante de
2.518.571,43€ (dois milhões, quinhentos e dezoito mil, quinhentos e setenta e um euros
e quarenta e três cêntimos).
A política das UCC’s e da Rede Nacional de Cuidados Continuados
Integrados (RNCCI) tem, em termos práticos, tido avanços significativos na última
década. Contudo em 2013, apesar de todos os esforços imprimidos pela SCMM, não foi
alcançada a integração na RNCCI. Esta Rede tem como objectivos a prestação de
cuidados de saúde e de apoio social de forma continuada e integrada a pessoas que,
independentemente da idade se encontrem em situação de dependência. A rede
organiza-se em dois níveis territoriais de Operacionalização, regional e local, sendo a
sua coordenação assegurada a nível nacional.
A UCC – João Paulo II, constituída por 19 quartos duplos, compostos por 38
camas, e 5 quartos individuais, destina-se, após visitas e reuniões com a ARS Norte e
os Serviços Técnicos, a uma Unidade de Convalescença com 18 camas e a uma
Unidade de Longa Duração e Manutenção com as restantes 25 camas. Os clientes
para a Unidade de Convalescença são maioritariamente doentes dependentes e a
necessitar de componente de reabilitação intensiva, o período de internamento não pode
ser superior a 30 dias consecutivos, salvo situações excecionais. Os clientes para a
Unidade de Longa Duração e Manutenção são doentes que, pela sua situação de
dependência, por razões de doença ou de patologias associadas à idade necessitam de
cuidados continuados integrados, por um período de internamento superior a 90 dias
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consecutivos. Pode proporcionar o internamento, por período inferior, em situações
temporárias, decorrentes de dificuldades de apoio familiar ou necessidade de descanso
do principal cuidador, até 90 dias por ano.
A SCMM pretende com este novo equipamento contribuir para a eficiência dos
gastos na saúde, quer procurando encontrar soluções menos dispendiosas que as
praticadas atualmente, nomeadamente na convalescença, limitando o tempo de estadia
em unidades hospitalares (situações que geram elevados custos financeiros) quer
combatendo o aumento “natural” da despesa neste setor por via do envelhecimento da
população.
Toda esta realidade faz com que a UCC e a própria SCMM se mantenham num
constante processo de reestruturação e ajustamento permanente de forma a minimizar os
impactos e repercussões económico-financeiras, na performance e na estrutura da
instituição. A UCC delineia como principal objetivo para 2014 a integração na RNCCI,
ou seja, o foco estará na concretização de acordos para poder iniciar atividade e assim
satisfazer a população da região, através do fornecimento dos nossos serviços nas
diversas dimensões. Neste seguimento, caso a concretização de acordos não se
realizar, prevê-se de acordo com a Portaria nº 168/2013, de 30 de abril de 2013, em
situação excecional, e mediante autorização prévia do membro do Governo
responsável pela área da saúde, o 4º piso do HTQ, SA ser afeto a estrutura para
alojamento e residência de pessoas idosas.
Será realizado, simultaneamente, o protocolo de prestação de serviços com o
HTQ, S.A., já discutido e aprovado por ambas as partes (SCMM e HTQ, S.A.). A
SCMM contrata ao HTQ, S.A. serviços hospitalares (serviços médicos, enfermagem,
fisioterapia, farmácia, psicologia, nutrição, terapia ocupacional e da fala) e outros como
alimentação,

limpeza,

eletricidade,

água,

gás

e

condomínio,

necessários

à

implementação da Unidade de Cuidados Continuados. Os restantes serviços afectos à
SCMM são relativos à gestão da UCC, serviços administrativos, cuidados de higiene e
conforto, apoio social, animação sócio-cultural.
Perspetivam-se outros objetivos como o aperfeiçoamento e planeamento da
estrutura e dos procedimentos, consolidando os registos necessários e as regras para o
funcionamento em si e a continuação da divulgação da UCC – João Paulo II. Por fim,
ter-se-á ainda como objetivo para 2014 a formação/ especialização de todos os
colaboradores que vão integrar a Unidade, mais especificamente na área de cuidados de
saúde a 15 auxiliares. Prevê-se ainda a transferência de três quadros superiores.
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A Previsão de abertura é para o 1.º trimestre de 2014 com uma taxa de ocupação
de 85%, aquando da abertura será otimizado e desenvolvido o seu modelo de gestão.
Com foco na convergência para o equilíbrio de exploração, assente numa política de
maximização da eficiência e fundamentalmente com um objetivo crucial, uma gestão
rigorosa dos recursos estritamente necessários, privilegiando o nível de qualidade nos
serviços prestados, mas prevendo apenas, os investimentos de curto prazo fruto do
próprio funcionamento da UCC.
7.6.3. Parafarmácia “ + Saúde”
O objetivo deste equipamento é dinamizar e divulgar os produtos da
Parafarmácia e aumentar as vendas ao público em geral.
Este equipamento está em pleno funcionamento desde 2008, satisfaz as
necessidades dos diversos equipamentos. Elaborou uma candidatura ao banco de
medicamentos que se prevê entrar em funcionamento em Junho de 2014.

7.6.4. Hospital Terra Quente, S.A.
O Hospital Terra Quente representa uma aposta forte na prestação de
cuidados de saúde na região do Nordeste Transmontano. É uma unidade privada que
presta cuidados de saúde humana, de qualidade, com consciência social.
Uma função fundamental deste hospital é, proporcionar uma adequada
cobertura de cuidados de saúde à população assente em elevados padrões de qualidade e
excelência e facultar-lhe uma oferta de serviços de apoio, integrando valências do
domínio social e bem-estar.
Tais factos despertaram a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, que não
ficando indiferente a este projeto tornando-se acionista. É para a SCMM um
equipamento fundamental para a cidade de Mirandela e para a Região de Trás-osMontes e Alto Douro, com mérito não só ao nível dos cuidados de saúde, mas também
ao nível social.
Para 2014 pretende-se dar continuidade a este nível de excelência, com a
participação da SCMM sempre que necessário. A Santa Casa da Misericórdia é sócia
em 8% do capital social desta Unidade de saúde.
7.6.5. Nutrição e Qualidade Alimentar
Este serviço vai acompanhar a centralização de cozinhas.
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7.7. Área da Educação
A área educativa é uma valência estratégica na ação, rumo e missão solidária da
SCMM. Os equipamentos educativos que atualmente dispõe, envolvem mais de 400
utentes diários e empregam cerca de 90 funcionários, entre os quais se contam
professoras do 1.º Ciclo do Ensino Básico, educadoras de infância, auxiliares de ação
educativa e de serviços gerais, cozinheiras e auxiliares de cozinha. Na rede educativa da
SCMM, trabalham também há psicólogos, educadores socias e técnicos de informática.
Convém dizer que a SCMM mantém uma longa tradição no setor da educação, pois já
no século XVIII, a mesa administrativa sustentava uma aula pública de Gramática
(Português), incumbindo os frades trinos de prestarem o serviço educativo aos filhos
dos moradores da, então, vila de Mirandela. Por sua vez, a natureza e fins da instituição
levaram, em meados do século passado, à criação de uma “azilo-escola”, alojando
crianças de tenra idade, onde a par de condições assistenciais, desenvolvia também
aprendizagens significativas.
Hoje, a SCMM possui vários estabelecimentos de ensino e educação dirigidos às
crianças/jovens. Estes equipamentos dispõem de recursos materiais e humanos para
responder às necessidades formativas das crianças. Como instituição secular de matriz
vincadamente católica, a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela (SCMM), de acordo
com a Proposta Educativa vigente, recentemente aprovada, assume como grande
desígnio/missão ajudar a criar e a formar novas gerações de homens e mulheres
incutindo-lhes os valores identitários da SCMM. Ou seja, os valores subjacentes às 14
Obras de Misericórdia e à Doutrina Social da Igreja, como sejam os valores da
solidariedade e a igualdade de oportunidades; da fraternidade e a cooperação; do
respeito, da responsabilidade e a transparência; da liberdade e o espírito crítico, da
dignidade, da justiça, da verdade, da caridade, da piedade, do perdão e da bondade. Por
isso, queremos proporcionar uma educação integral que contribua de forma significativa
para a elevação e crescimento das crianças como pessoas bem formadas e potencie,
também, o bem comum, o progresso e a coesão social das gentes do concelho de
Mirandela. Uma das linhas força deste Plano de Atividades e Orçamento, comum a
todas as outras valências da SCMM, será a de manter as condições de sustentabilidade
da Instituição, para prosseguir a sua ação, implementando, quando necessários,
ajustamentos conjunturais e se necessário estruturais a diversos níveis, de modo a
assegurar a estabilidade económico financeira da Instituição. Um outro objetivo que
perpassa neste Plano e Orçamento 2014, exclusivo da área educativa, tem a ver com a
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criação e efetivo funcionamento da escola do 1.º ciclo do ensino básico “D. Antónia
Beliz”, no início do próximo ano letivo.
Resumindo, podemos dizer que a SCMM pretende continuar a prestar uma
educação e um ensino de qualidade, bem como assegurar uma gestão rigorosa e eficaz
dos meios disponibilizados para esta missão. No atual contexto adverso e de crise, a
mesa administrativa está apostada em prosseguir o rigor e a determinação nas decisões,
e espera um bom desempenho profissional de todos os trabalhadores da instituição.

7.7.1. Centro de Atividades de Tempos Livres – CATL
O CATL- “ABC”, da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela é, uma
valência que têm como objetivo colaborar e promover com as famílias, o
desenvolvimento global das crianças num ambiente estável e seguro, estimulante,
agradável e de confiança, de forma a permitir àquelas um desenvolvimento dos seus
níveis sensorial, motor, intelectual, afetivo e social. Prevê-se uma redução de 50% ao
nível dos transportes.

7.7.2. Centro de Acolhimento Temporário – CAT
O Centro de Acolhimento Temporário da Santa Casa da Misericórdia de
Mirandela, é um equipamento social que tem por finalidade o acolhimento urgente e
transitório de crianças e jovens, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os
0 e os 18 anos.
Esta resposta social surge no âmbito das necessidades postas pela
problemática das crianças, jovens e famílias em situação de perigo. Deve concretizar-se,
fundamentalmente, por garantir o acolhimento imediato, de crianças e jovens em
situações de perigo, proporcionando condições para a definição do seu projeto de vida e
adequado encaminhamento.

7.7.3. Centros de Infância – Miminho e Arco-Íris
ͽǤͽǤǤͷǤ
Este Centro de Infância situa-se no bairro Entre Vinhas, rua Dr. Francisco
Sá Carneiro. Foi inaugurado no dia 6 de Maio de 2001 pelo Secretário de Estado da
Solidariedade e Segurança Social, Dr. José Manuel Simões de Almeida. É um edifício
funcional, bem adaptado às necessidades das crianças.
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O Centro de Infância pretende ser um espaço educativo vivo, dinâmico,
aberto a novos desafios, capaz de proporcionar às suas crianças um ambiente de
desenvolvimento e aprendizagem.
Para o ano de 2014 pretende-se cobrir o polidesportivo de maneira a
desenvolverem-se atividades durante todo o ano.

ͽǤͽǤǤǤ ǦA
Este equipamento foi fundado com o intuito de permitir que todas as crianças
da cidade tivessem acesso à educação pré-escolar. Foi inaugurado no dia 15 de
Setembro de 1990, por sua Ex.ª o Sr. Dr. José Luís Campos Vieira de Castro então
secretário de estado da segurança social.
O edifício encontra-se localizado no bairro de S. Sebastião e frequentam
este Centro de Infância 127 crianças com idades a partir dos 4 meses e até aos 5 anos.
Provém de todas partes da cidade e algumas aldeias do concelho e de vários estratos
sociais. Para o ano de 2014 pretende-se cobrir o polidesportivo de maneira a
desenvolverem-se atividades durante todo o ano.
7.7.4. PAQPIEF
O Programa de Apoio e Qualificação (PAQ) da medida Programa Integrado
de Educação e Formação (PIEF), ao abrigo do Despacho Conjunto n.º 948/03 de 26/09
dos Ministérios da Educação e da Segurança Social e do Trabalho e também da Portaria
n.º 272/2012 de 4/09 do Ministério da Solidariedade Social, funciona no Agrupamento
de Escola de Mirandela, com duas turmas no 7.º ano de escolaridade. A SCMM é um
dos dez parceiros locais de funcionamento deste programa e compete-lhe como entidade
gestora do projeto, executar e gerir financeiramente o seu desenvolvimento de acordo
com o regulamento de Gestão do PIEF, colaborar no acompanhamento e avaliação do
Programa e participar nas reuniões trimestrais das Assembleia de Parceiros. O Programa
de Apoio e Qualificação da Medida PIEF - Programa Integrado de Educação e
Formação (PAQPIEF) tem a finalidade de promover a inclusão social de crianças e
jovens mediante a criação de respostas integradas, designadamente socioeducativas e
formativas de prevenção e combate ao abandono e insucesso escolar, favorecendo o
cumprimento da escolaridade obrigatória e a certificação escolar e profissional dos
jovens.
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7.7.5. Programa Escolhas- Projeto Incentivar
O Programa Escolhas 5.ª Geração foi criado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 68/2012. Pensado com a função de promover a inclusão social de crianças
e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, particularmente
dos descendentes de imigrantes e minorias étnicas, o Programa Escolhas da 5.ª Geração
tem como objetivos principais a igualdade de oportunidades e o reforço da coesão
social. O Programa estrutura-se por áreas estratégicas de intervenção que têm a ver com
a inclusão escolar e a educação não formal, a inclusão digital, a formação profissional e
empregabilidade e o empreendedorismo e capacitação. A SCMM como entidade gestora
do projeto aposta decididamente na prossecução dos seus objetivos e empenhar-se-á na
concretização de diversas atividades formativas que promovam as competências dos
Jovens.
7.6.6. Escola Básica D.ª Antónia Beliz
No Plano de Orçamento e Atividades para o ano de 2013, a Mesa
Administrativa aprovou a criação de uma escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico, como
uma nova valência educativa desta instituição. Na sequência desta decisão, foram feitas
as diligências necessárias junto dos organismos competentes com vista à sua aprovação.
Neste momento, podemos afirmar que a escola mereceu a concordância unânime do
Conselho Municipal da Educação e conta já com a aprovação pedagógica da Direção
Regional de Educação do Norte. O seu funcionamento no início do próximo ano letivo
está apenas dependente de alguma alterações arquitetónicas do edifício onde irá
funcionar, situação que a mesa administrativa está em vias de solucionar a curto prazo.
Sugerida e até exigida por muitos pais/encarregados de educação dos alunos finalistas
dos infantários da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, a futura escola visará
proporcionar um ensino de qualidade, com professores exigentes e rigorosos,
devidamente habilitados, que diariamente contribuam para o desenvolvimento total dos
alunos. O que justifica a criação da escola sob a tutela da SCMM, na opinião da atual
Mesa administrativa, será a sua individualidade, a sua identidade, alicerçada nos
compromissos da SCMM. Com um projeto educativo próprio, com um rosto à
semelhança do ideário e valores da SCMM. Uma escola diferente, personalizada,
segura, de proximidade e solidária, constituirá, pois, uma nova opção para os pais, na
escolha da educação que querem para os seus filhos.
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Para além do mais, será, também, uma escola de continuidade, já que, em
princípio, os futuros alunos serão, entre outros, os finalistas dos infantários da SCMM.
Será, também, uma escola a tempo inteiro, com quatro salas de aula para alunos do 1.º
Ciclo, comum horário muito alargado (das 07:30 às 19:00 horas), com atividades
acopladas de ATL, com espaços para a aprendizagem curricular e extracurricular e para
atividades lúdicas e formativas. Prevê-se uma taxa de ocupação no 1.º ano de 50% e a
contratação de um quadro técnico superior de acordo com as exigências do Ministério
da Educação.
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7.8. Área Social
7.8.1. Lares, SAD e Centros de Dia
ͽǤ;ǤͷǤͷǤǲǳ
O Hospitel é um espaço moderno, amplo e funcional, que assegura aos 82 idosos
em regime de internato e aos 8 em Centro de Dia uma vida calma, cómoda e com a
tranquilidade de que necessitam.
Requer obras de manutenção a executar por administração direta, principalmente
os quartos e os WC’s com banho.

ͽǤ;ǤͷǤǤǤ͔Ǥ͔
O Lar N.ª Sr.ª da Paz foi o primeiro tipo de apoio ao idoso e ao doente que a
Santa Casa criou. Esta tem sido manifestamente insuficiente paro os inúmeros pedidos
de internamento diariamente formulados. Trata-se de um amplo edifício, com uma
construção bem situada, apenas com um único piso o que em termos arquitetónicos
possibilita uma grande mobilidade e orientação aos idosos. Localizado no Bairro da
Preguiça da nossa cidade, em frente á Escola Secundária, Inatel e piscina Municipal,
com capacidade para 92 idosos. Está em funcionamento desde 1984 e foi objeto de uma
grande remodelação recentemente. Pretende-se equipar a cozinha para servir os três
lares da cidade e o Apoio Domiciliário – Laços de Ternura (SAD).

ͽǤ;ǤͷǤǤȀ
A capacidade deste Lar está limitada a 30 utentes. Iniciou a sua atividade a 1 de
Fevereiro de 1999, sem que se tenha celebrado acordos de cooperação com a Segurança
Social, o que só veio a acontecer a partir do mês de Julho de ano 2000, somente para 15
utentes.

ͽǤ;ǤͷǤͺǤȀǤ 
O Lar S. Sebastião está situado na aldeia Vale de Salgueiro, presta apoio a 30
utentes em regime de internamento, 5 em Centro de Dia, e 53 em Apoio Domiciliário.
A Sonorgás em colaboração com a Junta de Freguesia vão reformular o
abastecimento de gás.
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ͽǤ;ǤͷǤͻǤȀǤ
O lar S. Pedro surgiu com projeto de remodelação/ampliação do Centro Dia, em
terreno contíguo ao edifício que a Junta possui na aldeia de S. Pedro Velho, concelho de
Mirandela. Este projeto teve como objetivo, corrigir lacunas existentes ao nível das
infra-estruturas físicas relativamente à cozinha e refeitório, assim como fazer uma
estrutura para Mini-Lar com capacidade para 18 camas e aumentar a capacidade de
utentes quer em Centro de Dia quer em Apoio Domiciliário. Com este propósito, desejase ir ao encontro das necessidades urgentes identificadas no diagnóstico social onde se
verifica um défice de equipamentos de apoio à terceira idade, nomeadamente na
resposta social lar de idosos.
Está prevista a sua abertura para o 1.º trimestre de 2014 com uma taxa de
ocupação de 100% em função das inscrições já efetuadas. A nível de recursos humanos
está prevista a transferência de 9 funcionários e a contratação de 3 funcionários.
Este equipamento, visa proporcionar serviços prementes e adequados à
problemática biopsicossocial das pessoas idosas, contribuir para a estabilização ou
retardamento do processo de envelhecimento, criar condições que permitam preservar e
incentivar a relação inter-familiar e potenciar a integração social. Apoiar as
comunidades da zona Norte do Concelho que distam 38km da cidade.
A Câmara Municipal assumiu a responsabilidade de efetuar os arranjos
exteriores e a SCMM continua a dar cumprimento ao protocolo celebrado com o
empreiteiro “Construções Carraca, Lda”.
ͽǤ;ǤͷǤͼǤǲǳ
É necessário cada vez mais fomentar e criar condições para os idosos
permanecerem no seu domicílio e na comunidade onde estão inseridos, privilegiando as
relações familiares e de vizinhança, recriando as condições de vida habituais,
proporcionando-lhe uma habitação condigna.
O internamento em lar deve ser a última das prioridades, devendo manter-se
quanto possível, os idosos, junto dos vizinhos, no seio da comunidade local que lhe é
familiar.
“ Institucionalizar o menos possível e o mais tarde possível”.
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ͽǤ;ǤͷǤͽǤ
É essencialmente um local que permite manter ou transmitir às pessoas idosas a
faculdade de saber viver de maneira autónoma.
O Centro de Dia localizado no centro da cidade junto ao mercado, pretende ser
um espaço vivo, dinâmico, aberto a novos desafios, capaz de proporcionar aos seus 20
utentes um ambiente sadio e de bem-estar.

ͽǤ;ǤͷǤ;Ǥ±
Este Centro presta serviço de Apoio Domiciliário a 25 idosos procurando
abranger outras localidades cuja população necessita de apoio social. O objetivo
principal é transformar as atuais instalações e adaptá-las para um Lar com capacidade
para acolher 25 idosos. O projeto está aprovado mas devido à crise e às dificuldades
financeiras da Santa Casa não se prevê de momento a sua execução.
7.8.2. Centros de Convívio
A SCMM tem vindo a desenvolver esforços no sentido de promover, já a partir
de Janeiro de 2014, a criação de 2 espaços seniores (Centros de Convívio) numa lógica
de partilha de recursos e reforço de redes. A Confraria de N. Sra. do Amparo e o S.
Sebastião, são os parceiros privilegiados, com a cedência dos referidos espaços, no
entanto a Unidade pastoral, a Junta de freguesia e a Câmara municipal são também
nossos parceiros neste projeto.
A efetivação destes Centros visam a dinamização de espaços agradáveis e
capacitados na vertente ocupacional, com o objetivo central de promover a melhoria da
qualidade de vida do idoso ao nível físico, cognitivo e social, através de um conjunto de
atividades que visam minimizar/reduzir perdas que resultam do envelhecimento, e o
combate ao isolamento e solidão que muitas vezes acompanham os nossos idosos.
Os Centros de Convívio, através de um conjunto de atividades programadas,
anualmente, e efetivadas por uma equipa multidisciplinar (técnicos da SCMM), intra e
interinstitucional, pretende contribuir para manter a qualidade de vida e promover o
envelhecimento saudável, ativo e produtivo dos mais velhos da freguesia de Mirandela.
Assim para além dos momentos de convívio e lazer entre os idosos, a promoção diária
de atividades pretende também contribuir, de forma significativa para o reforço das
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relações interpessoais, da sua auto-estima e sentido de cidadania e sentimento de
pertença à comunidade/sociedade.

ͽǤ;ǤǤͷǤ  
A SCMM tem desde 2012, promovido um conjunto de atividades/iniciativas nas
suas Estruturas Residenciais Seniores/Lares, numa conjugação de recursos e através do
trabalho concertado de uma equipa multidisciplinar, de modo a ocupar sadiamente os
seus utentes/clientes.
A planificação de atividades neste contexto, consiste na ocupação do utente e no
seu envolvimento nas iniciativas, proporcionando-lhes uma vida mais activa e mais
criativa, fortalecendo e melhorando as relações e a comunicação inter e intrapessoal,
promovendo uma melhor e maior participação na vida da comunidade residente e
desenvolvendo a autonomia pessoal..
A animação de idosos ao nível dos lares tem sido desenvolvida e implementada
como uma atividade interdisciplinar e inter-geracional que atua em diversas áreas e que
influenciam a vida do indivíduo e do grupo. Com a progressiva diminuição das suas
capacidades físicas, o idoso vai alterando os seus hábitos e rotinas diárias, substituindoas por atividades que lhe exijam menor grau de atividade. Esta diminuição de atividade,
ou mesmo inatividade, pode acarretar várias consequências, como redução da
capacidade de concentração e reação, diminuição da auto-estima, aparente
desmotivação, solidão e isolamento social. No sentido de contrariar este percurso e
retardar efeitos mais negativos do envelhecimento, são desenvolvidas atividades diárias
de estimulação cognitiva, atividade física e reabilitação psicomotora, assim como de
expressão plástica e alfabetização. A equipa constituída por técnicos de diferentes áreas
de formação (psicologia, educação social, gerontologia, psicomotricidade, artes, entre
outras), conta ainda com contribuição das parcerias estabelecidas neste âmbito e que
têm permitido uma maior participação dos nossos utentes na sociedade e na comunidade
envolvente.
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7.8.3. CLDS+
No âmbito da aprovação do Plano de Ação do CLDS+ de Mirandela, no dia 11
de Novembro de 2013, a Santa Casa da Misericórdia de Mirandela irá dinamizar as
atividades constantes do Plano aprovado nos anos 2013 a 2015.
Recorde-se que os CLDS+ são protocolos celebrados entre os municípios,
instituições de solidariedade social e o Ministério da Solidariedade e da Segurança
Social que disponibilizam verbas destinadas a medidas de aumento da empregabilidade,
combate articulado contra a pobreza crítica, garantindo uma maior proteção às crianças,
aos jovens e aos idosos, tendo em mente a aposta num superior desenvolvimento local e
especial atenção na concretização de medidas que promovam a inclusão ativa das
pessoas.
Com a aprovação garantida serão desenvolvidas ações diversas nos 3 eixos de
atuação das quais se destacam as seguintes:
No âmbito do Eixo 1:
1.

Criação de um Gabinete de Apoio à Inserção(GAI) que terá como função

desenvolver as seguintes atividades em parceria com o Serviço de Emprego de
Mirandela: informação profissional para jovens e adultos/apoio à procura ativa de
emprego/ acompanhamento personalizado dos desempregados em fase de inserção
ou reinserção profissional/captação de ofertas de entidades empregadoras e ofertas de
formação profissional e colocação de desempregados nas ofertas disponíveis.
2.

Criação de um web-site do CLDS+ de Mirandela como canal

centralizador de todas as ofertas de emprego disponíveis para o Concelho, bem como
divulgação de medidas de emprego e oportunidades de inserção. Juntamente com os
parceiros envolvidos na ação será efetuado o levantamento de todas as medidas de
emprego e oportunidades de inserção e sua divulgação no site. Será também
promovida a sua divulgação através dos meios institucionais do Município de
Mirandela e Comunicação Social Local.
Também no site será efetuado o levantamento e divulgação de todas as
medidas de oportunidades de qualificação e seu encaminhamento.
3.

Dinamização do Gabinete de Apoio à Empresa e ao Empreendedor –

GAEE que conta na sua constituição com a presença da Santa Casa da Misericórdia
de Mirandela. Este gabinete promerá o levantamento e divulgação dos incentivos ou
apoios à criação, reestruturação e reconversão de empresas, sob a forma de catálogo.
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Levará também a cabo a execução de estudos económicos e financeiros para a
instalação de novas empresas ou de projetos de auto-emprego.
4.

Promoção da adesão das entidades publicas e privadas sem fins

lucrativos à medida trabalho socialmente necessário e/ou atividade socialmente útil.
Sensibilização das instituições: ações de informação às entidades promotoras por
tipologia de destinatários. Será prestado o apoio na elaboração de candidaturas para
as entidades no âmbito do GAEE.
5.

Realização com os recursos humanos/parcerias do GAEE de ações de

formação para os alunos dotando os participantes de informação e capacitação para o
empreendedorismo.
6.

Realização para os anos letivos de 2013/2014 e 2014/2015 de um

concurso de ideias para os alunos do secundários com apresentação em sessão
pública no final de cada ano letivo das ideias dos alunos, com a presença das
entidades empregadoras locais e outras instituições.
7.

Criação de grupo de trabalho para orientação profissional dos alunos que

concluíram a escolaridade obrigatória em parceria com a CPCJ, Programa Escolhas,
Agrupamento Escolas, Escolas profissionais, IEFP, entre outros.
8.

Promoção de reuniões de trabalho entre as entidades referidas para

definição de um modelo de constante observatório de alunos em situação de
abandono escolar.
No âmbito do Eixo 2
1.

Criação de um centro cívico, que terá um gabinete de apoio e

encaminhamento às crianças, jovens e famílias. O edifício proposto para o Centro
Cívico encontra-se localizado no centro da cidade de Mirandela e este plano de ação
contempla a verba necessária para a sua remodelação.
2.

Promoção de reuniões de trabalho entre as entidades parceiras para

definição de um modelo de constante observatório de crianças, jovens e famílias em
situação de vulnerabilidade social.
3.

Criação de um Gabinete de Apoio às crianças, jovens e famílias. A

sinalização provirá do observatório criado em trabalho de parceria. A equipa técnica
do Gabinete provirá da equipa do CLDS+ em colaboração com as instituições
parceiras.
4.

Realização de wokshops e ações de formação e informação sobre

competências pessoais (projetos de vida, ações de formação e sensibilização na àrea
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da saúde, gestão do orçamento familiar, educação e emprego) e ações de formação e
informação ou outras sobre competências sociais e cívicas.
5.

Concentração no Centro Cívico, em colaboração com os parceiros da

ação, de unidades de atendimento descentralizado para crianças, jovens e famílias
num conceito de complementaridade de recursos e em parceria permanente com a
equipa técnica do CLDS+. Pretende-se transformar o Centro Cívico numa espécie de
loja social do cidadão.
6.

Dinamização de atividades no âmbito da formação parental.

No âmbito do Eixo 3
1.

Promoção da criação de cooperativas, sejam económicas, sociais ou de

jovens e agrupamentos de produtores de forma a capacitar as pessoas para a vida em
comunidade e suas vantagens, efetuando ao mesmo tempo o levantamento e
divulgação dos incentivos ou apoios à criação de cooperativas ou agrupamentos de
produtores.
2.

Execução de Estudos económicos e financeiros para a instalação de

novas cooperativas ou agrupamentos de produtores.
3.

Execução de estudos para a instalação de novas associações no âmbito da

equipa técnica do CLDS+.
Estas são apenas algumas das ações constantes do plano de ação do CLDS+ de
Mirandela e que serão dinamizadas pela sua equipa em perfeita comunhão com a rede
social de Mirandela na prossecução do slogan do CLDS+, Mirandela + ativa, Mirandela
+ inclusiva.

7.8.4. Protocolos e Parcerias
O apoio às comunidades tem que ser pensado de uma forma global, e que só é
possível através do desenvolvimento de projetos de parceria, que permita a resolução
dos problemas das famílias em várias frentes.
A celebração de acordos, protocolos e contratos com diversas entidades e
instituições, são o exemplo vivo e concreto, quer do crescimento da Santa Casa, quer da
importância que esta vai assumindo a nível da comunidade e sociedade civil do
concelho.
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Subjacente à celebração destes acordos está a promoção da prestação de um
melhor serviço, no sentido de melhorar a qualidade dos apoios prestados, sempre numa
base de parceria.
Neste contexto destacam-se, para o ano de 2014 os seguintes acordos:
Instituto de Solidariedade e Segurança Social, acordos das diferentes
valências;
Câmara Municipal de Mirandela, no fornecimento de refeições às
escolas do ensino pré-escolar;
Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP);
ARS Norte, acordos sobre a UCC:
Contratos (CLDS +) com a camara Municipal, Segurança Social e
SCMM.
Contrato de Comodato sobre o edifício denominado “clinica Dr Mariz”
para adaptar num centro cívico,
Contrato com a EDP (candidatura dos CLDS +)
G.A.E.E – gabinete de Apoio às empresas e ao empreendedor – Gestão
do ninho de empresas;
Protocolo com a Associação dos deficientes das Forças Armadas;
PCAAC (Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados);
Consultua.
Conselho Municipal de Educação,
Segurança
Conselho Geral do Agrupamento de Escolas De MDL
Conselho Executivo do CLASMIR
CPCJ
7.8.5. Banco Solidário/ Voluntariado
ͽǤ;ǤͻǤͷǤ 
Numa época de plena instabilidade económica e financeira que afeta todo o País, onde a
taxa de desemprego é preocupante. Procuramos minimizar a carência de recursos e fazer de
suporte para suprir algumas necessidades básicas, como a alimentação e o vestuário a pessoas
que estão temporariamente com dificuldades, ou que já se encontram num processo de exclusão.

Constitui uma das preocupações base da Santa Casa da Misericórdia ir ao encontro dos
mais desfavorecidos e vulneráveis. Neste sentido continua em pleno funcionamento O
“Banco Solidário” procura dar respostas às necessidades mais prementes, com a
colaboração de voluntários, visando apoiar famílias carenciadas ao nível dos bens
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essenciais prioritários. Tem como finalidade contribuir para a promoção e integração
social do indivíduo, família e comunidade, estimulando a sua participação ativa e
privilegiando o trabalho em Rede com os parceiros locais. Ao longo do ano estão
programadas atividades, mensais, para a angariação de bens diversos e géneros
alimentares e continuar apoiar o Plano de Emergência Alimentar caso seja necessário.

ͽǤ;ǤͻǤ Ǧ
A Loja Social permite a aquisição de vestuário e vários artigos a preços abaixo do
mercado e está dirigida a populações carenciadas. O Objetivo primordial desta loja é a

angariação de fundos para a compra de géneros alimentícios, que posteriormente são
distribuídos pelas famílias inscritas. As inscrições são analisadas ao pormenor e
classificadas segundo os critérios estabelecidos em regulamento próprio.
ͽǤ;ǤͻǤ
O Banco Local do Voluntariado e de acordo com a legislação em vigor vai
disponibilizar ações de formação para candidatos a voluntários. A SCMM em parceria
com o banco vai candidatar-se a seis voluntários para apoiar as atividades desenvolvidas
pelo Banco Solidário.

ͽǤ;ǤͻǤͺǤ    Ǧ 
A RLIS é um modelo de organização, de uma intervenção articulada e integrada,
de entidades públicas ou privadas com responsabilidade no desenvolvimento da ação
social.
São objetivos da RLIS:
•

Garantir o acolhimento social imediato e permanente em situações de

crise e ou emergência social;
•

Assegurar o atendimento/acompanhamento social das situações de

vulnerabilidade, bem como disponibilizar apoios financeiros de carácter eventual a
agregados familiares em situação de comprovada carência económica;
•

Assegurar a coordenação eficiente de todos os meios e recursos que

integram a rede;
•

Reforçar a plataforma de cooperação estabelecida com as instituições que

localmente desenvolvem respostas sociais no âmbito da ação social.
Consultar o Despacho n.º 12154/2013
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8. Plano de Investimentos para 2014
Equipamento
Designação

Hospitel

Clube de
vida

Igreja/ Museu

Informática

EscolaD.º
Antónia
Beliz
7.000,00 €

Miminho

Arco-Íris

Lar
S. Pedro

Publicações

U.C.C.

Sr.ª da Paz
(Cozinha)

Auditório

CDLS+

30.000,00 €

T rab. Manu. Diversos

5.000,00 €

Hidroterapia

1.000,00 €

Outros

T otal

1.000,00 €

31.000,00 €

25.000,00 €

31.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

Canalização

10.000,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

Carpintaria

7.000,00 €

7.000,00 €

14.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

30.000,00 €

Materiais de Construção
Arranjos Exteriores

50.000,00 €

Equipamento

10.000,00 €

5.000,00 €

Passadiços

10.000,00 €

10.000,00 €

Recuperação/ Restauro

55.000,00 €
20.000,00 €

92.957,80 €

80.000,00 €

182.957,80 €
188.570,78 €

188.570,78 €

Polidesportivo (Cobertura)

5.000,00 €

Projetos

5.000,00 €

10.000,00 €

15.246,00 €

15.000,00 €

Aquisição viatura

T otal de Investimento

30.000,00 €

20.000,00 €

Construção Civil

Pintura

50.000,00 €

15.000,00 €

30.246,00 €
15.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

37.000,00 € 35.000,00 € 296.774,58 € 32.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

60.000,00 € 35.000,00 € 45.000,00 €

1.000,00 € 80.000,00 € 73.000,00 € 704.774,58 €

Inves timento Co mp articip ad o

471.774,58 €

Investimento próprio

233.000,00 €
Tabela 2 - Plano de Investimentos para 2014
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9.2. Anexos – Planos de atividades
PLANO DE ATIVIDADES 2014
Valência: Informática
Estratégia:

'HVWLQDWiULRV

6HGH7RGDVDV
9DOrQFLDV

6HGH

2EMHWLYR
*HUDO

2EMHWLYR
(VSHFtILFR

*HVWmRGH
$YDULDV

0DQXWHQomR
3UHYHQWLYD
0DQXWHQomR
&RUUHFWLYD

%LRPpWULFRV

*XLDV
7UDQVSRUWH
6HGH7RGDVDV
9DOrQFLDV

5HFROKDGDGRV
%LRPpWULFR

5HODWyULR0HQVDLV

,QYHQWDULDU7XGR

,QYHQWDULDU
3DWULPyQLR

5HODWyULRV

(TXLSDPHQWRV
,QIRUPiWLFRV

&DUORV-DFLQWR

(TXLSDPHQWRV
7ULPHVWUDO
,QIRUPiWLFRV
3&
%LRPpWULFR

'LiULD

0HQVDO

'LiULRH
$QXDO

UHIHLo}HVXWHQWHV
LQIDQWiULRVFUHFKHV
*XLDVWUDQVSRUWHHQWUH
YDOrQFLDVHSDUDIRUD

3&H
'LUHFWRUHVGHFDGD
9DOrQFLDH&DUORV 6RIWZDUH
LQWHUQHW
-DFLQWR

'LiULD

$WXDOL]DUUHYHU)DOKDV

'HWHFWDU)DOKDV
&RPXQLFDUH&RUULJLU
$SUHVHQWDU5HODWyULRV

3&H
'LUHFWRUDVGHFDGD
9DOHQFLDH&DUORV 6RIWZDUH
LQWHUQHW
-DFLQWR

0HQVDO



7RGDVDVYDOrQFLDV


$FWXDOL]DU6RIWZDUH

2EMHFWLYRVGD

0HOKRUHV3UHoRV
3UD]RVGHHQWUHJD
,QVWLWXLomR
SUD]RVSDJDPHQWR
3UHoRVPDLV%DL[RV3UD]R
OLPLWDUVWRFNV
H3DJDPHQWR3UD]R


&RPSUHHQGHUDV
*DUDQWLUTXH GRV
QHFHVVLGDGHVH
FRODERUDGRUHVHVWmRDSWRV
GHVHQYROYHU
SDUDXWLOL]DomRGHQRYRV
VRIWZDUHVTXH
VRIWZDUHV
SHUPLWDPD
6HGH7RGDVDV
1HFHVVLGDGHV
9DOrQFLDV
UHDLVDORQJR
(VWDUDFWXDOL]DGRDEDL[R
SUD]RHTXLS
0HOKRUDU
FXVWR
,QIRUPiWLFR0DW
QHFHVVLGDGHV
(OpFWULFR$ODUPHV
(OHYDGRUHV$YDF
7HOHIRQHV

'HVHQYROYHU
QRYRV
VRIWZDUHV

/DUHVH
6HFUHWDULD

&DUORV-DFLQWR

&DUORV-DFLQWR

,QYHQWiULRGR3DUTXH
GH(TXLSDPHQWRV
'RVVLr7pFQLFRGR
HTXLSDPHQWR
5HODWyULRV
*XLDV7UDQVSRUWH

0HQVDO

3&H
'LUHFWRUDVGHFDGD
9DOrQFLDH&DUORV 6RIWZDUH
LQWHUQHW
-DFLQWR



(PLWLU*XLDVGH
WUDQVSRUWH

1HJRFLDU
&RPSUDU

6HGH

&DUORV-DFLQWR




&URQRJUD 5HVXOWDGRV
2EVHUYDo}HV
PD
$
3$ 1$

(TXLSDPHQWRV
,QIRUPiWLFRV

&RSLDVVHJXUDQoD
)D]HUFySLDVVHJXUDQoD

&RPSUDV

,QGLFDGRUHV 5HVSRQViYHLV 5HFXUVRV

$FWXDOL]Do}HV
5HYLVmRGHWRGRV
HTXLSDPHQWRVLQIRUPiWLFRV 6RIWZDUHH+DUGZDUH
$FWXDOL]DomRGH

$QWLYtUXV
5HYLVmR´0DW(OHFWULFR
$ODUPHV(OHYDGRUHV$YDF


&RSLDU3&
WUDEDOKR

,QYHQWiULR

$FWLYLGDGHV
&KDYH

0HWD 0HQVXUiYHO

)D]HUFRSLDV $FWXDOL]DU&RSLDU

6HGH7RGDVDV
)D]HUFRSLDV
9DOrQFLDV
6HGH/DUHV

Tema:

)RUPDomR

'LiULR
6HPHVWUDO

&DUORV-DFLQWR

FRODERUDGRUHV
TXHXWLOL]DPQRYRV
VRIWZDUHV

6ROXo}HVPDLV
HFRQyPLFDVH
HILFLHQWHV

)RUPDURV
0HOKRUDUD 5HDOL]DUD*HVWmR
 GH
*DUDQWLUTXHWRGRV
FRODERUDGRUHVTXH
*HVWmRGH
GD
SURFHVVRV
SURFHVVRVVmRLQWURGX]LGRV ID]HPDJHVWmRGD
&RUUHVSRQGrQ FRUUHVSRQGrQFLD
LQWURGX]LGRV
LQIRUPDWLFDPHQWH
FRUUHVSRQGrQFLD LQIRUPDWLFDPHQWH
FLD
LQIRUPDWLFDPHQWH
SDUDSURFHGHUHPGH
XWLOL]DGRUHV
*HVWmRGR
$JLOL]DUR
*DUDQWLURDFHVVRGH ,PSOHPHQWDomR2QOLQH
TXHDFHGHPDR
3URFHVVRGH SURFHVVRGRXWHQWH
8WLOL]DGRUHVDRVHUYLGRU
)RUPDomR
HPIRUPDWRRQOLQH
VHUYLGRU
8WHQWH

&DUORV-DFLQWR

3&VRIWZDUH
HLQWHUQHW

$QXDO

&DUORV-DFLQWR

9HUED
GLVSRQtYHO

$QXDO

'LUHFWRUDGH
6HUYLoRH&DUORV
-DFLQWR

3&H
6RIWZDUH

'LiULD

'LUHFWRUDVGRV
/DUHV&DUORV
-DFLQWR

3&6RIWZDUH
HLQWHUQHW

'LiULD

Tabela 3 – Plano de Atividades para 2014 - Informática
PLANO DE ATIVIDADES 2014 Formação
Valência: Formação Profissional
Estratégia:

Destinatários

Objetivo
Geral

Tema:

Resultados
Objetivo
Meta
Atividades
Observações
Indicadores Responsáveis Recursos Cronograma
Específico (Mensurável)
Chave
A PA NA

&RQFHEHU
SURJUDPDV
DMXVWDGRVjV
QHFHVVLGDGHV
LGHQWLILFDGDV
FRQVWLWXLQGR
DVVLP
)RUPDUHLQIRUPDU
DWUDYpVGHDo}HV LQVWUXPHQWR
GHVHQVLELOL]DomR HVWUXWXUDQWH
VREUHQRYRV SDUDDPHOKRULD
'LULJHQWHV
GDV
PpWRGRVH
&KHILDV7pFQLFRV
FRPSHWrQFLDV
WpFQLFDV
H&RODERUDGRUHV
SHUPLWLQGRD GRVSURILVVLRQDLV
)RUPDomR

PHOKRULDGRV
&RODERUDGRUHV
VHUYLoRV
SUHVWDGRV
0HOKRUDUR
GHVHPSHQKRH
RUHVXOWDGRGD
DWLYLGDGHGLiULD
QDVYiULDV
UHVSRVWDV
VRFLDLV

*DUDQWLU GH
VDWLVIDomRGRV
FRODERUDGRUHV
UHODWLYDPHQWHj
IRUPDomR

1GHVHVV}HV
GHIRUPDomR
$o}HVGH
WD[DGH
VHQVLELOL]DomR SDUWLFLSDomRGRV
6HVV}HVGH
IRUPDQGRV 
Manuais
IRUPDomR$o}HV GHHILFiFLDGD
Meios
GHIRUPDomR
IRUPDomR
Audiovisuai
&XPSULU 
PRGXODU
4XHVWLRQiULRGH
s material
Técnica
GR3ODQRGH
VDWLVIDomRGH
de
Superior de
)RUPDomR
FRODERUDGRUHV Serviços Social Desgaste
questionári
os de
satisfação

Anual

*DUDQWLU GH
HILFiFLDQD
0HGLUDHILFiFLD  GHHILFiFLDGD
DYDOLDomRGH
IRUPDomR
GDIRUPDomR
HILFiFLDGD
IRUPDomR

Tabela 4 - Plano de Atividades para 2014 – Formação Profissional
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PLANO DE ATIVIDADES 2014
Valência: Padaria/ Pastelaria Cantinho da Avó
Estratégia: Promoção de produtos

Destinatários

Objetivo
Geral

Objetivo
Específico

Tema:

Meta
Atividades
(Mensurável)
Chave

Indicadores

Responsáveis

Cronograma

Recursos

Resultados

Observações

A PA NA
Garantir
diariamente as
Fabrico e
100% dos
necessidades dos
entrega diária
n.º pedidos
pedidos diários
diversos
dos produtos
são satifeitos
Manter e/ou
equipamentos
confecionados
melhorar os
Instituição
serviços
prestados
Criar novas
Padaria/Paste
90% do
receitas de Questionários
laria
clientes
padaria e de satisafação
Satisfazer as
satisfeitos
pastelaria
necessidades e
interesse dos
aumento de
clientes
vendas de
Divulgar os
Aumentar o
10% de novos
produtos de
produtos
n.º de clientes
clientes
padaria e
confecionados
pastelaria

Directora técnica,
colaboradoras da
Padaria/pastelaria

Registos de
pedidos e
notas de
débito

Mensal

Directora técnica,
Questionários
colaboradoras da
de satisafação
Padaria/pastelaria

trimestral

Directora técnica,
colaboradoras da
Padaria/pastelaria

trimestral

Flyers e
panfletos

Tabela 5 - Plano de Atividades para 2014 - Padaria - Pastelaria

PLANO DE ATIVIDADES 2014
Valência: SECTOR AGRÍCOLA
Estratégia: Economia Social

Destinatários

Objetivo
Geral

Tema: Produção Agrícola

Objetivo
Meta
Específico (Mensurável)

Atividades
Chave

Indicadores Responsáveis

Recursos

Cronograma

Resultados

Observações

A PA NA
Podas

Fornecer a
Aumentar cada Valência
Preparacões de
Total de
em 10% a pelo menos 2,5
terreno
toneladas
produção de toneladas de
produzidas
Produtos
hortícolas
Sementeiras
Hortícolas
Plantações
Aumentar a
Valências da produção de
Aplicação de
HortoSCMM
Fitofarmacos
Frutícolas
Satisfazer em
% de azeite
90% as
Aumentar
Colheitas
de produção
em 25% a necessidades
própria
produção de de azeite em
utilizado nas
todas as
azeitonas
Valências
Valências
Melhoramentos
Fundiários

Funcionários
do Sector
Agrícola

Sementes;
Plantas
Jovens;
Fitofarmacos;
Material para
Plantações,
Rega e
Todo o Ano
Colheitas;
Manutenção
de todas as
máquinas e
equipamentos
do Sector;
Combustiveis;

Tabela 6 - Plano de Atividades para 2014 -Horta
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Plano de Atividades e Orçamento para 2014
PLANO DE ATIVIDADES 2014
Valência: Clube de Vida
Estratégia: Contribuir e Promover a Saúde e o Bem Estar á População em Geral

Destinatários Objetivo Geral

Objetivo
Específico

Meta
(Mensurável)

Atividades
Chave

Indicadores

Tema: Cidadania

Responsáveis

Recursos

Cronograma

Resultados

Observações

A PA NA

Promover
actividades ao
nível Físico e
Publico em Geral
Reabilitação,
numa prespéctiva
Bio/Psico/Social

Promover
actividades ao
nível Físico e
Publico em Geral
Reabilitação,
numa prespéctiva
Bio/Psico/Social

Desenvolver o
gosto
pelo
exercicio fisico/
Aumentar
a
saúde/Autoestima/Socializaç
ão/ combater o
sedentarismo e o
stress
Desenvolver o
gosto
pela
dança/Aumentar
a Auto-estima e
Socialização

Ginásio
(Máquinas)

Aumentar em 5%
o número de Danças
clientes do Clube Salão
de Vida

Hip-Hop

Desenvolver a
capacidade de
concentração/
Favorecer
o
equilibrio e a
flexibilidade/Des
envolver
mecanismos que
ajudam a lidar
melhor
com
tensões
psicológicas

Ioga

Desenvolver a
capacidade de
concentração/
Favorecer
o
equilibrio e a Aumentar em 5%
flexibilidade/Des o número de Ioga
clientes do Clube Crianças
envolver
mecanismos que de Vida
ajudam a lidar
melhor
com
tensões
psicológicas

Diminuir
as
tensões,
ansiedade
e
stress/Auxiliar
no alivio das
dores/Aumentar
o equilibrio geral
do organismo

Diminuição do
peso, da massa
gorda, aumento
da qualidade de
vida e da autoestima

Eliminar a dor/
Recuperar
autonomia nas
AVD'S/Recupera
r a
marcha/
Reabilitar
disfunções
neuro-musculoesqueléticas

^ĂůĂ
ĐŽŵ
ĚĞ ŵĄƋƵŝŶĂƐ
Ğ
Jan / Dez 2014
ĞƋƵŝƉĂŵĞŶƚŽƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐ

Participação
de
^ĂůĂ
ͬ
de 85% dos clientes/ WƌŽĨ͘ ĚĞ ĂŶĕĂƐ
Jan/Jul
2014
ƉĂƌĞůŚĂŐĞŵ ĚĞ
Set/Dez 2014
Apenas
uma ůĄƐƐŝĐĂƐ
ŵƷƐŝĐĂ
sessão por semana

Desenvolver o
gosto
pela
dança/Aumentar
a Auto-estima e
Socialização

Desenvolver o
gosto
pelo
exercicio fisico/
Aumentar
a
saúde/melhorar
a
silhueta/
combater
o
sedentarismo

Promover
actividades ao
nível Físico e
Publico em Geral
Reabilitação,
numa prespéctiva
Bio/Psico/Social

Cinco dias por
semana/Pretendese assiduidade de
85% dos clientes,
dĠĐŶŝĐŽƐ
pelos menos duas
'ŝŶĄƐƚŝĐĂ
vezes
por
semana/Alteração
do
programa
mensal

Participação
de
^ĂůĂ
ͬ
Jan/Jul
2014
85% dos clientes/ WƌŽĨ͘ ĚĞ ĂŶĕĂƐ
ƉĂƌĞůŚĂŐĞŵ ĚĞ
Out/Dez 2014
Duas sessões por DŽĚĞƌŶĂƐ
ŵƷƐŝĐĂ
semana

Assiduidade
de
85% na actividade/
WƌŽĨ͘ĚĞ/ŽŐĂ
Duas sessões por
semana

Sala/Colchões/
Jan/Jul
2014
Aparelhagem de
Set/Dez 2014
música/ mantas

Assiduidade
de
80%
dos
clientes/Uma
Sala/folhas A4
sessão por semana
2014
para nas crianças com WƌŽĨĚĞ/ŽŐĂƉĂƌĂ brancas/lápis de Jan/Jul
côr
e
de Set/Dez 2014
idade inferior a 7 ƌŝĂŶĕĂƐ
cera/plasticina
anos/
Duas
sessões
por
semana
nas
restantes

Aeróbica
Localizada

Trés sessões por
/ semana/Pretende- WƌŽĨ͘
se assiduidade de 'ŝŶĄƐƚŝĐĂ
85% dos clientes

Reiki

O
número
de
sessões depende
da necessidade do
WƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂů
cliente/Pretende-se
dĠĐŶŝĐĂƐ
recolher
no
ůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐ
mercado clientes
para
esta
actividade nova

Pretende-se
que
95% dos clientes
Aumentar em 5%
atingam
o
o número de Menos
Peso objectivo
de
clientes do Clube Mais Saúde
perder o peso a
de Vida
que se tinham
proposto no ínicio
do programa

Fisioterapia

^ĂůĂ
ͬ
2014
ĚĞ ƉĂƌĞůŚĂŐĞŵ ĚĞ Jan/Jul
ŵƷƐŝĐĂͬĐŽůĐŚƁĞ Out/Dez 2014
ƐͬƐƚĞƉƐͬƉĞƐŽƐ

ĚĞ

2014
Sala/marquesa/m Jan/Jul
Out/Dez 2014
anta

Ginásio
com
WƐŝĐſůŽŐĂͬ
máquinas
e
EƵƚƌŝĐŝŽŶŝƐƚĂͬ
Jan / Dez 2014
dĠĐŶŝĐŽ
ĚĞ eqipamentos
específicos
'ŝŶĄƐŝŽ

Trés
a
cinco
sessões semanais
de
tratamentos/Preten &ŝƐŝŽƚĞƌĂƉĞƵƚĂƐ
de-se
90% de
assiduidade dos
clientes

Máquinas
e
eqipamentos
específicos para Jan / Dez 2014
tratamentos
fisiátricos

Tabela 7 - Plano de Atividades para 2014 – Clube de Vida
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Plano de Atividades e Orçamento para 2014
Destinatários

Clientes
de Lar e
Centro de
Dia

Área de
Intervençã
o

Admissã
o/
Acolhime
nto do
cliente
nas
valências
da
terceira
idade

Objetivo Geral

Assegurar o
respeito pelas
necessidades,
hábitos e
expectativas
do cliente

Objetivo
Especifico

Facilitar a
cada cliente o
processo de
integração/ac
olhimento

Promover e
incentivar a
relação
organização –
cliente família
Garantir a
prestação dos
cuidados de
higiene,
alimentação e
saúde
adequados

Clientes
de Lar,
Centro de
Dia

Processos
internos

Manter e/ou
melhorar o
estado de
saúde geral e
bem estar
psicossocial

Prestação dos
cuidados de
saúde
adequados e
necessários
Prestar apoio
psicossocial
adequado à
integração
Prevenir o
aparecimento
de ulceras de
pressão

Clientes
de Lar,
Centro de
Dia

Clientes
de Lar,
Centro de
Dia
Clientes
da
SCMM,

Processos
internos

Processos
internos

Politica
de

Manter e/ou
melhorar o
estado de
saúde geral e
bem estar
psicossocial

Reforçar a
comunicação
envolvimento
na resposta
social dos
vários
intervenientes
Reforçar a
qualidade
organizaciona

Promover a
qualidade de
vida, através
da avaliação
das
funcionalidad
es e resposta
adequada

Atividade Chave

Cumprir o
Protocolo de
Admissão e
Programa de
Acolhimento
Inicial
Elaboração de
desdobrável
para o
acolhimento do
cliente
(Manual de
Acolhimento)
Sessões de
informação/wor
kshops aberto
aos familiares
Promoção de
convívios em
datas festivas
abertos aos
familiares
Registo e
Atualização do
processo
individual,
clinico/enferma
gem de acordo
com as
necessidades
Monitorização
de tensão
arterial,
glicémias e
estados de
consciência
Apoio
psicossocial nas
diferentes fases
do processo de
integração/adapt
ação
Monitorização
dos clientes e
aplicação da
escala de
Braden
Sessões para
Avaliação
Neuropsicológic
a sempre que
justificável
Sessões de
Tratamentos de
fisioterapia de
acordo com as
necessidades/av
aliação sempre
que justificável
Sessões de
avaliação
inerentes à
funcionalidades
global do
cliente

Meta

75% de
novos
clientes

Indicadores

Desdobráv
eis
entregues
PAIs
assinados

Cronograma

Por entrada

Diretora
Técnica

Técnicos

Material
de
desgaste
Audiovis
uais

1 activ por
trimestre

1 activ por

90% de
processos
completo
s
Diretora
Técnica

100%
dos
clientes

20%
apoio
indv

Psicóloga
Registos
especificos
/
próprios
por área

Material
de
desgaste

Por entrada
Diária

Enfermeiros
Ajudantes
de Lar

material
de
enfermag
em

Mensal

55% de
novos
clientes

80% dos
pedidos

80% dos
pedidos

75% de
novos
clientes

Psicóloga
Nº de
utentes
avaliados
Nº de
utentes em
acompanha
mento
nº de
relatórios
produzidos

Organização e
implementação
dos planos
individuais

75% de
PI
assinados

Nº de PI
assinados

Consolidar a
missão, visão
e valores

Sessões de
esclarecimento
acerca da

20% de
participaç
ões

Nº de
participant
es

Sede - Praça 5 de Outubro, n.º16-17 * 5370-491 Mirandela

Material
de
desgaste

Folhas de
presença

Promover a
participação
de
colaboradores
, clientes e
família no PI

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela

Recursos

Psicóloga

5% de
familiare
s
presentes
10% de
familiare
s
presentes

Responsável

Fisioterapeu
ta

Psicóloga
Terapeutas

Diretora
Técnica
Psicóloga
Técnicos

Protocolo
de Av NP
(escalas)
Instrume
ntos e
máquinas
específic
as

Escalas
de
avaliação

Mensal

Diário

Semanal

Plano
Individua
l

Por entrada

Meios
audiovisu
ais e

1vx mês
Jan a Maio
(1 por lar)
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colaborad
ores e
comunida
de

Qualidad
e

l aos vários
níveis

Promover um
envelhecimen
to saudável e
ativo

Clientes
de Lar,
Centro de
Dia ,SAD
e Centros
de
Convívio

Clientes
de Lar,
Centro de
Dia ,SAD
e Centros
de
Convívio

Clientes
de Lar,
Centro de
Dia ,SAD
e Centros
de
Convívio

Atividade
s fisicas e
Motoras

Minimizar/ret
ardar os
efeitos
negativos
decorrentes
do processo
de
envelhecimen
to

Manter/melho
rar as
capacidades
cognitivas
Atividade
s
Cognitiva
s
Estimular as
capacidades
cognitiva

Atividade
s
sociocult
urais

Valorizar as
capacidades,c
ompetências,s
aberes e
cultura dos
idosos
Promover o
convívio e
reforçar a
socialização

Potenciar as

orientadores
da SCMM,
junto de
colaboradores
, clientes e
familiares

Melhorar/man
ter as
capacidades
físicas

Melhorar o
equilíbrio e
coordenação
motora e as
praxias
Combater o
sedentarismo
do quotidiano
institucional
Redução do
stress e
ansiedade
Exprimir-se
através do
movimento
Fomentar o
relacionament
o interpessoal
Aumentar/des
envolver a
atividade
cerebral
(atenção/conc
entraçã0,pens
amento e
memória
Reduzir as
perdas de
memória e
prevenir o
surgimento de
doenças
degenerativas
Proporcionar
momentos de
convívio e
lazer
Contrariar o
isolamento
institucional
Promover as
relações inter
e
intrapessoais
e geracionais

Assegurara o
respeito pela
diversidade
de hábitos e
culturas

implementação
da qualidade
Questionários
de satisfação a
clientes,
colaboradores e
familiares
Sessões de
Ginástica
geriátrica
Reabilitação
Fisica
Programa de
psicomotricidad
e
Jogos
Tradicionais

taxa
participaçã
o
75% de
questioná
rios

Caminhadas
/Passeio

Tardes
Culturais
Bailes
Programa de
estimulação
cognitiva
Hora do Conto

80% de
clientes
satisfeito
s em
questioná
rio

Programa de
Alfabetização
Sénior
Jogos de
memória
Jogos de
Provérbios e
adivinhas
Jogos de
perguntas e
respostas

80% de
clientes
satisfeito
s em
questioná
rio

Visitas a
monumentos
e/ou exposições
Tardes
Culturais
Sessões de
cinema
Convívios com
clientes de
outras IPSS do
concelho, em
datas a
calendarizar

Desenvolver
a motricidade
fina, destreza

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela
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75% de
participaç
ões
75% de
clientes
satisfeito
s

Técnicos

mensal
(de acordo
com o
tempo)

rádio, Cd
Psicóloga

Nº
de
participant
es
na
atividade/s
essão
grau de
satisfação
dos
clientes
face à
atividade

Jogos
Mensal
1vz lar

Ajudantes
de Lar

Psicólogas
Técnicos

Material
de
Desgaste

professoras

Jogos

Semanal
90m

Semanal
45/60m
Livros

Folhas/grel
has de
registo

Voluntários

Nº de
participant
es na
atividade/s
essão

A
calendariza
r
Psicólogas

grau de
satisfação
dos
clientes
face à
atividade
Folhas/grel
has de
registo

70% de
participaç
ões

Material
para
ginástica
(descrito
por
sessão)

grelhas de
registo
questionári
os de
impacto

5% de
participaç
ões

2 vx ano
Julho e
Dezembro

Semanal
45m
(sessão de
ginástica)

Prof de
Ginástica

Psicomotric
ista
grau de
satisfação
dos
clientes
face à
atividade

desgaste

Question
ários de
satisfação

% de
participaçã
o

Nº de
participant
es na
atividade
75% de
participaç
ões

Diretora
Técnica

Nº de
participant
es

Meios
audiovisu
ais

Mensal
1vx lar

Técnicos
Ajudantes
de lar

Transport
e
A
calendariza
r

Semanal
por lar
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Clientes
de Lar,
Centro de
Dia ,SAD
e Centros
de
Convívio

Atividade
s de
expressão
plástica

capacidades
funcionais e
coordenação
psicomotora

e precisão
manual,
imaginação e
criatividade
Valorizar as
habilidades e
qualidades
pessoais
Promover e
reforçar a
autoestima e
autoconfiança

Clientes
de Lar e
Centro de
Dia

Formaçã
o
religiosa
e
espiritual

Promover a
valorização
espiritual e
pessoal

Proporcionar
momentos de
devoção
Preservar a
cultura
popular e
saberes
tradicionais

Clientes
de Lar,
Centro de
Dia ,SAD
e Centros
de
Convívio

Clientes
da
SCMM,
colaborad
ores e
comunida
de

Clientes
da
SCMM,
comunida
de

Atividade
s
ocupacio
nais/
quotidian
as

Comunid
ade
Rede
Social

Voluntari
ado

Promover o
bem estar e
satisfação em
atividades
criativas e em
interação com
outros
clientes

Estabelecer
parcerias com
outras
instituições
publicas e/ou
privadas
locais e
nacionais

Criar uma
rede de
voluntariado
disponível

Promover
oportunidades
de lazer,
diversão e
entreteniment
o
Promover a
autonomia e
valorização
pessoal
Proporcionar
a interação,
entre
colaboradores
, clientes e
família
Reforçar e
criar
protocolos de
colaboração
com
entidades de
cariz social e
no âmbito da
área de
intervenção
Reforçar a
participação
de voluntários
nas activ dos
equipamento

Oficina de Artes
Pintura,
artesanato

atividade/s
essão
10% de
Trabalho
s
expostos

Exposição dos
trabalhos
realizados
Eucaristias
Terço
Comemoração
de datas
religiosas

grau de
satisfação
dos
clientes
face à
atividade

Técnicas

Material
de
desgaste
2 ano
a
calendariza
r

Folhas/grel
has de
registo
90% de
celebraçõ
es
programa
das

Nº de
celebraçõe
s realizadas

Padre

Material
eucaristic
o

Semanal
(missa)
Terço
(diário)

Diácono

Oficina de
Culinária
Oficina Música
55% de
participaç
ões

Comemoração
de épocas e
datas festivas
especificas
(aniversários
dos clientes,
Natal etc)

Maior
divulgação da
SCMM na
comunidade
Participação dos
técnicos em
formações e
seminários
Realizar
atividades em
parceria e no
âmbito da Rede
Social
Estabelecer
procedimento
de angariação
de voluntários
através do
Banco Local de
Voluntariado

95% de
participaç
ões

Nº de
participant
es na
atividade/s
essão
grau de
satisfação
dos
clientes
face à
atividade

Criar 5
novas
parcerias

Nº de
parcerias

Participar
em 5
eventos

Nº de
eventos
assistidos

Psicólogas

Mensal
professores

Produtos
culinários

ajudantes de
Lar

Instrume
ntos
musicais

último
domingo de
cada mês

Voluntários

Rádioio e
CDs

dia festivo

Site da
SCMM

A
calendariza
r

Diretora
Técnica
Técnicos

Pelo
menos 5
activ

Nº de actv
realizadas

5% de
voluntári
os nas
activ
desenvol
vidas

Nº de
voluntários
inscritos nº
de
voluntários
enviados
pelo BLV

Material
de
cozinha

Diretora
Técnica
Técnicos

Site da
SCMM
Banco
Local de
Voluntari
ado

Ao longo
do ano
Jan a Dez

Tabela 8 - Plano de Atividades para 2014 – Lares- Centros de Dia- SAD- Centros de Convívio

Santa Casa da Misericórdia de Mirandela
Sede - Praça 5 de Outubro, n.º16-17 * 5370-491 Mirandela

50

Plano de Atividades e Orçamento para 2014
W>EKd/s/^ϮϬϭϰ
sĂůġŶĐŝĂ͗^ĞƌǀŝĕŽĚĞƉŽŝŽĂŽŽŵŝĐşůŝŽ
ƐƚƌĂƚĠŐŝĂ͗

ĞƐƚŝŶĂƚĄƌŝŽƐ

KďũĞƚŝǀŽ'ĞƌĂů

ZĞƐƉŽƐƚĂƐ^ŽĐŝĂŝƐ
ƋƵĞƐĂƚŝƐĨĂǌĞŵĂƐ
ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚŽƐ
ůŝĞŶƚĞƐ

ůŝĞŶƚĞƐ

ƉƌŽĨƵŶĚĂƌŽ
ĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƐ
ĐůŝĞŶƚĞƐĞĨĂŵşůŝĂƐ

WŽƚĞŶĐŝĂƌŽďĞŵͲ
ĞƐƚĂƌĚŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ
ĚĂĄƌĞĂĚŽ^

dĞŵĂ͗

KďũĞƚŝǀŽ
DĞƚĂ
ƚŝǀŝĚĂĚĞƐŚĂǀĞ
ƐƉĞĐşĨŝĐŽ
DĞůŚŽƌĂƌŽƐ
ŝǀƵůŐĂƌŽƐ
ƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐ
ƵŵĞŶƚĂƌĞŵϮϱй ƐĞƌǀŝĕŽƐũƵŶƚŽĚŽƐ
ƉĂƌĂĨŝĚĞůŝǌĂƌĞ
ĐůŝĞŶƚĞƐĞ
ŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĚŽ^
ĐŽŶƋƵŝƐƚĂƌŶŽǀŽƐ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ
ĐůŝĞŶƚĞƐ
^ĞƐƐƁĞƐĞ
ĐŽŶǀşǀŝŽƐĚĞ
ƐƐĞŐƵƌĂƌĂ
&ŽŵĞŶƚĂƌĂ
ĂŶŝŵĂĕĆŽ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĞŵ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĞ
ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂů
ϳϱйĚĂƐ
ĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĨĂŵşůŝĂĞ
ƉůĂŶĞĂĚĂƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ
sŝƐŝƚĂƐĂůŽĐĂŝƐĚĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƉůŝĐĂĕĆŽĚĞƵŵ
ƋƵĞƐƚŝŽŶĄƌŝŽĂŽƐ
ĐůŝĞŶƚĞƐĂŽƐ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĞ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ

/ŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐ

ZĞƐƉŽŶƐĄǀĞŝƐ

ZĞĐƵƌƐŽƐ

ƌŽŶŽŐƌĂŵĂ

ZĞƐƵůƚĂĚŽƐ

W E

KďƐĞƌǀĂĕƁĞƐ

EǑĚĞŶŽǀŽƐ
ĐůŝĞŶƚĞƐŶŽ^

dƌġƐƐĞƐƐƁĞƐĚĞ
ĂŶŝŵĂĕĆŽ
ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂů
hŵĂĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞ
ĂŶƵĂů
EǑĚĞĐůŝĞŶƚĞƐ͕
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĞ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ
ĂďƌĂŶŐŝĚŽƐƉĞůŽ
ƋƵĞƐƚŝŽŶĄƌŝŽĚĞ
ƐĂƚŝƐĨĂĕĆŽ

ƉůŝĐĂƌ
ƋƵĞƐƚŝŽŶĄƌŝŽƐĚĞ
ƐĂƚŝƐĨĂĕĆŽĂŽƐ
ƐƐĞŐƵƌĂƌŐƌĂƵĚĞ
ǀĂůŝĂƌƉĂƌĂ
ĐůŝĞŶƚĞƐ͕ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ ƐĂƚŝƐĨĂĕĆŽƉŽƐŝƚŝǀŽ
DĞůŚŽƌĂƌ
ĞĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ
ƉĂƌĂŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ͕
;KďƚĞƌϴϬйĚĞ
ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐĞ
'ƌĂƵĚĞƐĂƚŝƐĨĂĕĆŽ
ƐĂƚŝƐĨĂĕĆŽĂƚƌĂǀĠƐ
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚĞ
ĐŽŵŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐ
ĚĞŝŶƋƵĠƌŝƚŽƐͿ
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ
ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ
ƌĞůĂƚſƌŝŽƐĚĞ
ĂǀĂůŝĂĕĆŽ
ĞĨŝŶŝĕĆŽĚĂƐ
ŵĞůŚŽƌŝĂƐ
ZĞĂůŝǌĂƌǀŝƐŝƚĂƐăƐ
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĂƐ
ůŽĐĂůŝĚĂĚĞƐ
ƐĞƐƐƁĞƐĐŽŵĂ
EǑĚĞƌĞƵŶŝƁĞƐ
ZĞƵŶŝĆŽĐŽŵŽƐ ƉƌŽŵŽǀĞŶĚŽĚƵĂƐ
ƉƌĞƐĞŶĕĂĚĞƉĞůŽ ĐŽŵŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĞ
ĐůŝĞŶƚĞƐĞĨĂŵşůŝĂƐ ƌĞƵŶŝƁĞƐĂŶƵĂŝƐ
ŵĞŶŽƐϳϬйĚŽƐ
ĨĂŵşůŝĂƐ
ƉĂƌĂŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĞ
ĐůŝĞŶƚĞƐĞĨĂŵşůŝĂƐ
ĨĂŵşůŝĂƐ
ZĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐ
ƐƐĞŐƵƌĂƌƉĞůŽ
dĂǆĂĚĞ
ƌĞƵŶŝƁĞƐŶŽƐ
ĐůŝĞŶƚĞƐĞĚĂƐ
ŵĞŶŽƐϳϱйĚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐ
ĚŽŵŝĐşůŝŽƐĚŽƐ
ĨĂŵşůŝĂƐŶŽW/
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐW/
ĐůŝĞŶƚĞƐŶŽƐW/
ĐůŝĞŶƚĞƐ
WƌŽŵŽǀĞƌŽ
ƐƐĞŐƵƌĂƌƉĞůŽ
dĂǆĂĚĞ
ĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽĚŽƐ
ŵĞŶŽƐϳϱйĚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐ
ĐůŝĞŶƚĞƐĞĚĂƐ
ǀĞŶƚŽƐ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚŽƐ
ĐůŝĞŶƚĞƐŶĂƐ
ĨĂŵşůŝĂƐĞŵ
ůƷĚŝĐŽͬƐŽĐŝĂŝƐ
ĞǀĞŶƚŽƐ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĞǀĞŶƚŽƐ
ůƷĚŝĐŽƐͬƐŽĐŝĂŝƐ
ůƷĚŝĐŽͬƐŽĐŝĂŝƐ
ůƷĚŝĐŽͬƐŽĐŝĂŝƐ
ƐƐĞŐƵƌĂƌĂ
ĞĨĞĐƚŝǀĂ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĞ
WĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŵ
EǑĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ
ϳϱйĚŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ
KƉƚŝŵŝǌĂƌĂƐ
ĞǀĞŶƚŽƐĐƵůƚƵƌĂŝƐ͕
ĞŵĞǀĞŶƚŽƐ
ŶŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĞ
ƉĂƌĐĞƌŝĂƐ
ĚĞƐƉŽƌƚŽĞƐĂƷĚĞ
ĂĐƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ƉƌŽŵŽǀŝĚŽƐƉĞůĂƐ
ƉĂƌĐĞƌŝĂƐ
ZĞĂůŝǌĂƌĂ,ŽƌĂĚŽ EǑĚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ
ŽŶƚŽĐŽŵĂƐ
ĚŽƐĐůŝĞŶƚĞƐĞ
DĞůŚŽƌĂƌĂƐ
ĐƌŝĂŶĕĂƐĚĂ
ĐƌŝĂŶĕĂƐŶĂŚŽƌĂĚŽ
ƉĂƌĐĞƌŝĂƐĐŽŵĂƐ ƐƐĞŐƵƌĂƌƵŵŶŽǀŽ
ĂůĚĞŝĂͬǀŝůĂͬĐŝĚĂĚĞ
ĐŽŶƚŽ
ƐĞƌǀŝĕŽƉŽƌǀŝĂ
ĞƐĐŽůĂƐĞŽƵƚƌĂƐ
WƌŽŵŽǀĞƌƌĞƵŶŝƁĞƐ
ĚĞƐƚĂƐƉĂƌĐĞƌŝĂƐ
/ŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ
EǑĚĞƌĞƵŶŝƁĞƐ
ĐŽŵĂĐƚƵĂŝƐĞ
ĐŽŶĐĞůŚŝĂƐ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐĐŽŵŽƐ
ƉŽƚĞŶĐŝĂŝƐ
ƉĂƌĐĞŝƌŽƐ
ƉĂƌĐĞŝƌŽƐ
ƐƐĞŐƵƌĂƌĂ
WŽƚĞŶĐŝĂƌŽďĞŵͲ
ZĞŐŝƐƚŽƐĚŽƐĐĂƐŽƐ
ƉŽŝŽƐŽĐŝĂů͕
ƐĂƚŝƐĨĂĕĆŽĚĞ
ĞƐƚĂƌĚŽĐůŝĞŶƚĞ͕
ĂƚƌĂǀĠƐĚŽĂƉŽŝŽ ŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĞ ƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽĞĚĞ ƐŝŶĂůŝǌĂĚŽƐĐŽŵŽ
ƵƌŐĞŶƚĞ
ƐĂƷĚĞ
ƉƌĞƐƚĂĚŽƐĞŵƉƌĞ ĂƉŽŝŽƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽ͕
ƐŽĐŝĂůĞĚĞƐĂƷĚĞ
ƋƵĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ
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Destinatár
ios

Objetivo
Geral

Objetivo
Específico

Promover o
Desenvolve
intercâmbio
r encontros
que
Intergeracionais
aproxime
is
gerações

Clientes

Indicado
res

Responsá
veis

Recursos

Participação
de 60% dos
utentes

Visita aos
lares da
SCM
Mirandela
em épocas
específicas
nomeadame
nte no
Natal,
Convite a
idosos para
colaborarem
com as
Educadoras
em
momentos
que assim o
justifique

Nº de
utentes
que
participa

Educadora
se
Auxiliares

Carrinhas
e material
de apoio

Anual

Nº de
visitas
efetuadas
à
biblioteca

Educadora
se
Auxiliares
dinamizad
ora de
histórias

Autocarro,
livros

Anual

Meta

grama

Fomentar a
leitura e o
gosto pelos
livros

Ouvir
contos

54 visitas à
biblioteca

Visitas à
biblioteca e
comemoraç
ão do dia do
livro

Despertar a
curiosidade
e o espírito
critico

Conhecer
outras
realidades

2 visitas de
estudo

Visitas de
estudo

Nº de
visitas
efetuadas

Educadora
se
Auxiliares

Autocarro

Junho

Festas

Nº de
festas
realizada
s

S.C.M.
Mirandela,
Pais
Educadora
se
Auxiliares

Material
diversifica
do

Maio,
Junho

Ginástica

Nº de
sessões
em que
participa

Educadora
se
Auxiliares

Arcos,
bolas,
pranchas
de
equilíbrio,
colchões.

Anual

Técnicos

Material
diversifica
do

(GXFDGRUDV
H$X[LOLDUHV

$XWRFDUUR
HVSDoR
H[WHULRU
SLVFLQDV

Fomentar o
convívio
entre escola
família
comunidad
e e utentes

&OLHQWHV

Crono

Atividades
Chave

Promover
encontros
festivos

2 festas

Desenvolve
ra
motricidade
global

Participar
ativamente
nas sessões

32 sessões

Participar
nas
atividades
Extra
curriculares

Desenvolve
ra
capacidade
concentraçã
o

Participação
de 100%
dos utentes
no conjunto
das
atividades

Ginástica,
Xadrez,
Damas e
Inglês

Total de
crianças
a
participar
no total
das
atividade
s

3URPRYHU
QRYDV
YLYrQFLDV

3URSRUFLRQDU
R
GLYHUWLPHQWR
H
UHOD[DPHQWR
GDVFULDQoDV

3DUWLFLSDomR
GHGDV
FULDQoDV

9LVLWDVGH
HVWXGR
FLQHPD]RQD
YHUGH
SLVFLQD
DWLYLGDGHVGH
H[WHULRU

1GH
FULDQoDV
TXH
SDUWLFLSDP

$JRVWR

Resultados
A

P
A

N
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9. Orçamento 2014
9.1. Introdução
Os documentos previsionais nas IPSS´s consubstanciam-se no Plano de
Atividades e no Orçamento. No Plano de Atividade são definidas as linhas de
desenvolvimento estratégico, incluindo os investimentos e as atividades mais relevantes
da sua gestão e administração. O orçamento apresenta a previsão anual das receitas,
bem como das despesas. Ele permite evidenciar todos os recursos que a SCM de
Mirandela prevê arrecadar para financiamento das despesas que pretende realizar. Para a
sua elaboração urge ter em conta princípios e regras orçamentais e previsionais, o
histórico da instituição, os projetos e programas a implementar, a evolução dos recursos
humanos, os apoios estatais que se esperam obter e os investimentos a concretizar.
O Orçamento é apenas uma previsão de receitas e despesas para cumprimento dos
objetivos e para prossecução das atividades da SCM de Mirandela mas é um documento
orientador da gestão fulcral. Deve ser objetivo, realista e exequível, embora sujeito a
várias variáveis e condicionalismos nem sempre expectáveis e controláveis.
Face à atual situação financeira da Santa Casa da Misericórdia, não é facilmente
defensável a realização de qualquer investimento avultado nos próximos três anos.
Entendemos que a SCM deve nortear a sua gestão por quatro objetivos fulcrais:
- Racionalização e redução de despesas e aumento de receitas;
- Cumprimento das obrigações laborais a tempo e horas;
- Manutenção e valorização dos postos de trabalho;
- Redução das dívidas a fornecedores.
Como tal, a assunção de novas responsabilidades financeiras é de todo
impensável. Será uma prioridade para a SCMM em 2014 a resolução das dívidas aos
trabalhadores e a fornecedores. Em relação a estes estamos na firme disposição de
realizar acordos de pagamento faseado.
O ano de 2014 será também o ano da instalação da UCC e do Lar de São Pedro
Velho, sem esquecer todas as aquisições de bens e serviços e a realização de
intervenções pontuais ou urgentes para manter a funcionalidade e a qualidade dos
equipamentos.Quanto ao mais, haverá que continuar a pautar a conduta de todos pelo
máximo rigor.
A Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, tal como acontece com a grande
maioria das IPSS´s, está a passar presentemente por dificuldades financeiras, fruto
também da crise financeira nacional, dos atrasos das transferências financeiras devidas
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pela administração central e da insuficiente celebração de acordos de cooperação com a
Segurança Social. As dívidas a fornecedores são preocupantes, o que acaba por ser
também um fator de perturbação da economia local.
Esse desequilíbrio financeiro conjuntural poderá, a breve trecho, transformar-se
em estrutural e criar sérias dificuldades de tesouraria e de cumprimento das obrigações
perante os fornecedores. Urge tomar medidas específicas necessárias para atingir uma
situação financeira equilibrada, nomeadamente no que respeita à contenção da despesa
com o pessoal, respeitando o princípio de otimização na afetação dos recursos humanos
da SCM e a apresentação de medidas de contenção da despesa corrente e de um plano
de maximização de receitas. Urge, criar e cimentar um espírito de poupança e de
minimização de desperdícios sem perda na qualidade dos serviços prestados.
Devemos e pretendemos promover a introdução de mecanismos de planeamento,
de auditoria interna e de controlo da gestão e tornar cada vez mais profissional a gestão
financeira e orçamento, também com o apoio do Revisor Oficial de Contas.
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9.3. Anexos - Orçamento
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